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Warunkom tym odpowiadać mogą różne konstrukcje montażownic, ale praktyczne 
znaczenie mają w tym wypadku nie tylko parametry wymiarowe, lecz także, a może 
nawet przede wszystkim, sposób realizowania podstawowych funkcji. Pod tym wzglę-
dem obecne montażownice różnią się przede wszystkim mocowaniem koła w ma-
szynie, które może się odbywać za pomocą obrotowego stołu albo z wykorzystaniem 
uchwytu centralnego.                                                                       str. 42

Montażownica spełniająca w zadowalającym stopniu wymogi współczesnego ryn-
ku usługowego powinna umożliwiać demontaż i montaż kół o zewnętrznej średnicy  
36 – 50” (914 – 1270 mm). Maksymalna szerokość obsługiwanego koła to co naj-
mniej 13”, a zakres średnic obręczy musi niekiedy obejmować 12 – 30”.
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Tematem dominującym w obecnym wydaniu „Autonaprawy” są motoryzacyjne oleje,  
a dokładniej – właściwości najnowszych ich rodzajów, opracowanych w laboratoriach czo-
łowych producentów i dostępne już na rynku dla użytkowników pojazdów. Są to w wielu 
wypadkach produkty zadziwiające swą specyfiką, jakże odmienną od popularnych sub-
stancji znanych z fizyki i chemii, bliską pod wieloma względami organizmom żywym funk-
cjonującym w środowisku nieożywionej materii.

Cząsteczki nowoczesnych olejów potrafią nie tylko przystosowywać się do zmiennych, 
niekiedy ekstremalnych warunków otoczenia bez utraty swych zasadniczych funkcji, lecz 
także przejawiają zachowania wręcz inteligentne, kierując swą aktywność w miejsca naj-
bardziej jej potrzebujące. Oczywiście chodzi tu o przystosowania pozorne i sztuczną, nie-
zbyt wyrafinowaną inteligencję, lecz i biologicznych dla nich analogii nie trzeba szukać na 
najwyższych szczeblach ewolucji – raczej wśród znanych mikroorganizmów.

Takie porównawcze spojrzenie na dzieła ludzkich umysłów napawać nas może trium-
falną dumą. Czyż bowiem można znaleźć przykłady naturalnych drobnoustrojów zdol-
nych kontynuować swe życiowe procesy bez zamarzania w syberyjskich mrozach, bez 
wysychania i doznawania nieodwracalnej koagulacji białka w temperaturach ponad stu-
stopniowych? W dodatku te mało odporne mikroby raczej niewiele, jeśli w ogóle, górują 
inteligencją nad wspomnianymi wytworami przemysłowej syntezy.

Niestety, przyroda nie dostarcza ludziom tak łatwych satysfakcji i zaraz przypomina, że 
w swym asortymencie miniaturowych żyjątek oprócz wątłych wirusów, cherlawych bakterii 
i chwiejnych ameb ma jeszcze... niesporczaki. Jest ich ponad 1000 gatunków, najmniej-
sze mierzyć trzeba w setnych częściach milimetra, żyją we wszystkich rejonach ziemskie-
go globu, w gorących źródłach i na szczytach Himalajów. 

Głowy mają ponoć wykształcone słabo, lecz paszcze żarłoczne i oczka dość bystre, do 
tego cztery pary nóżek z pazurkami i odbyt na swoim miejscu. Pod mikroskopem widać, 
co zjadły, bo są przezroczyste. Trudniej zauważyć, kiedy my je w czymś zjadamy albo 
wypijamy.       

Na każdym etapie osobniczego rozwoju, od jajka do późnej starości, niesporczak potrafi 
zapadać w letarg, by przetrwać niekorzystne warunki, choć nie wiadomo, co mogłoby spo-
tkać go złego, skoro nie szkodzi mu żadna temperatura od zera bezwzględnego do ponad 
150 stopni ani nawet promienie kosmiczne. Nie oddycha, gdyż nie ma czym i całkiem 
bez tego się obywa. 

Dzięki tym wszystkim zadziwiającym cechom mogłyby zapewne niesporczaki pracować 
w olejowej zawiesinie smarującej cylindry spalinowego silnika, realizując zadania jeszcze 
trudniejsze od wykonywanych obecnie przez tzw. inteligentne molekuły. Należałoby je tyl-
ko poddać wcześniej odpowiedniej tresurze, ewentualnie jakiejś modyfikacji genetycznej 
i mieć nadzieję, że im nie strzeli do tych słabo wykształconych główek pomysł, by zasnąć 
w robocie na parę, powiedzmy, tysięcy lat.

                                            Marian Kozłowski     

Autonaprawa | Marzec 2016
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Całoroczne. obchody. stule
cia. marki. Monroe,. należącej.
obecnie.do.koncernu.Tenneco,.
przebiegać. będą. pod. hasłem.
„Rozwijane. dzięki. innowacji.
i.jakości.od.1916”..W.ich.ra
mach.zaplanowano.programy.
marketingowe,.promocje.oraz.
inne. akcje. dla. dostawców.
części.i.usług.oraz.klientów.

Jubileusz marki Monroe

Firmę.Mon
roe.założył.me
chanik.i.przed
siębiorca. Au
gust. F.. Meyer.
w. 1916. roku

w. mieście. Monroe. w  stanie.
Michigan.. Początkowo. pro
dukowała. ona. pompy. do.
ogumienia. dla. użytkowników.

Tegoroczna.edycja. tej. impre
zy. odbędzie. się. w  Katowi
cach.w.dniach.4.i.5.czerwca..
Została.przygotowana.zarów
no. z. myślą. o. pasjonatach.
motoryzacji,. jak. i. przedsta
wicielach. branży:. producen
tach.części.i akcesoriów.oraz..
właścicielach. sklepów,. hur

ProfiAuto Show 2016

towni.motoryzacyjnych.i.me
chanikach.
Podczas. targów.ProfiAuto.

Show.swoją.ofertę.zaprezen
tują.najważniejsze.światowe.
marki. z. branży. motoryza
cyjnej..
Znajdą.się.wśród.nich.dea

lerzy. samochodowi,. produ

cenci.części,.akcesoriów.i wy
posażenia.warsztatów.
Organizatorzy. zapowiadają.

dodatkowe.atrakcje,. takie. jak:.
tor. kartingowy,. turnieje. dla.
mechaników,. prezentacje. sa
mochodów.sportowych,.symu
latory. jazdy,. muzyczny. show.
i.show.motoryzacyjny.

auto.mobili.. W. roku. 1926.
Meyer.i.jego.wspólnik.McInty
re.opracowali.pierwszy.„elimi
nator. drgań”. samochodowych.
zawieszeń..Firma.Monroe.Auto.
Equipment.pojawiła.się.w.Eu
ropie.w.roku.1964,.w.Japonii,.
Australii. i. Meksyku. w. 1972,..
a.w.Ameryce.Południo
wej. w. 1974. oraz. Ka
nadzie. w. 1975.. Kon
cern. Tenneco. nabył. ją.
w.1977.roku..W.1982.
roku. skonstruowano.
pierwszy.w.branży.mo
toryzacyjnej.wymienny.
amortyzator. gazowy.
Monroe.GasMatic.

Texa. Poland. została. wyróż
niona.w. corocznym. rankingu.
najbardziej. dynamicznie. roz
wijających. się. firm. w. Polsce.
i. otrzymała. tytuł. „Gazeli. Biz
nesu. 2015”.. Jest. on. przy
znawany.małym. lub. średnim.
przedsiębiorstwom,. które. do

Texa „Gazelą Biznesu”
skonale.dają.sobie.radę.wśród.
znacznie. większych. konku
rentów.. Ranking. organizowa
ny.jest.w.dwunastu.miastach.
Polski..
Pretendenci.do.tytułu.„Ga

zeli.Biznesu”.muszą.opubliko
wać.wyniki.finansowe.z.ostat

nich. trzech. lat. w. „Monitorze.
Polskim”,. udostępniać. je. re
dakcji. „Pulsu. Biznesu”. oraz.
mieć. w. tym. okresie. dodatni.
wynik. finansowy.. Organiza
torem. rankingu. jest. wywia
downia. gospodarcza. Coface.
Poland.

Firma. MotoProfil,. właściciel.
marki. ProfiAuto,. na. począt
ku. 2016. roku. powiększyła.
powierzchnię. magazynową.
w.swej.głównej.siedzibie..Biu
ra.i.magazyn.spółki.mieszczą
ce. się.w. kompleksie. Prologis.
Park. Chorzów. zajmują. teraz.
niemal. 35  tys.. metrów. kwa
dratowych. w. wyniku. połą
czenia.wszystkich.dotychczas.

Moto-Profil powiększa magazyn

zajmowanych. pomieszczeń.
w. obrębie. jednego. budynku..
Dodatkowa. przestrzeń. wyko

Promocja 
w sieci Opoltrans
Hurtownie. sieci. Opoltrans.
premiują. zakupy. produktów.
marek. Luk,. Ina. oraz. FAG..
Nabywca. wydający. łącznie.
1500.zł.netto.na.ich.produkty.
może.kupić.praktyczną.kami
zelkę.za.1.grosz..
Szczegóły. promocji. za

mieszczono.na.stronie.
www.opoltrans.com.pl

rzystana.zostanie.na.potrzeby.
powiększającego. się. asorty
mentu..

INNOWACJA. WYDAJNOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO.
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Stowarzyszenie Dystrybuto-
rów i Producentów Części 
Motoryzacyjnych (SDCM) 
przedstawia uwagi do pro-
jektu ustawy o podatku od 
sprzedaży detalicznej z 2 lu-
tego 2016 roku.

Zdaniem tej organiza-
cji, wprowadzenie podatku 
od sprzedaży detalicznej 
w kształcie wynikającym 
z przedstawionego projektu 
prowadzić będzie do skutków 
mających negatywny wpływ 
na jakość usług świadczo-
nych na niezależnym rynku 

motoryzacyjnym oraz na bez-
pieczeństwo ruchu drogowe-
go.

SDCM zwracało się już 
wcześniej o rozważenie od-
powiedniej modyfikacji ów-
czesnego projektu tak, by 
tym opodatkowaniem nie był 
objęty handel częściami i ak-
cesoriami motoryzacyjnymi, 
w tym oponami oraz olejami 
i smarami do samochodów, 
jak również usługi napraw sa-
mochodów. W ocenie SDCM 
takie podejście regulacyjne 
umożliwiłoby utrzymanie wy- 

sokiego udziału polskiego ka-
pitału w niezależnej branży 
motoryzacyjnej w Polsce.

Jak mówi prezes SDCM, 
Alfred Franke, branża warsz-
tatowa z zadowoleniem przy-
jęła wprowadzenie do nowe-
go projektu definicji „sprze-
daży detalicznej”, zgodnie 
z którą „sprzedażą detaliczną 
nie jest świadczenie usług, 
także wtedy, gdy w ramach 
świadczenia usługi następu-
je zbycie towarów”. 

Proponowane postano-
wienia nowego projektu nie 

Podatek od sprzedaży detalicznej
są jednak wystarczające. 
W praktyce mogą one bo-
wiem doprowadzić do tego, 
że niezależne warsztaty mo-
toryzacyjne będą musiały 
prowadzić odrębną ewiden-
cję sprzedaży następującej 
„w ramach świadczenia 
usługi” oraz sprzedaży pozo-
stałej. 

W związku z tym SDCM 
przekazało zainteresowanym 
ministrom i posłom szczegó-
łową propozycję modyfikacji 
projektu ustawy o podatku 
od handlu detalicznego.

Zaprosili nas
Przedstawicielstwo ZF Friedrichshafen AG w Polsce 
– na spotkanie prasowe (Sobienie Królewskie Golf & 
Country Club, 18 lutego)
Zarząd PZL Sędziszów SA – na Dzień Otwartych Drzwi 
na terenie Zakładu Produkcyjnego (Sędziszów Młp.,  
25 lutego) 
Yokohama – na konferencję prasową oraz spotkanie 
z przedstawicielami brytyjskiego klubu piłkarskiego 
Chelsea FC (Genewa, 1-2 marca)
Firma Fluke wraz z przedstawicielami firmy Merazet 
– na swoje stoisko na targach Automaticon 2016 (War-
szawa, 1-4 marca)
Organizatorzy Targów Motoryzacyjnych Motor Show 
2016 – na konferencję prasową (Warszawa, 3 marca)
Continental Opony Polska – na konferencję prezentu-
jącą zalety opony SportContact 6 (Warszawa, 15 marca) 

BEZ 
KOMPROMISÓW.
Elementy układu kierowniczego 
oraz zawieszenie marki Ruville 
sprostają każdym wymaganiom - 
dzięki najwyższej jakości.

Perfekcyjnie działający system zawieszenia jest bardzo 
ważny dla bezpieczeństwa. Dlatego zalecamy montaż 
elementów układu kierowniczego oraz zawieszenia 
marki Ruville. Aby zapewnić sprawny i łatwy montaż 
oraz długi czas eksploatacji wszystkich komponentów, 
nigdy nie idziemy na kompromis jeśli chodzi o jakość.

Dodatkowe informacje:
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.repxpert.pl

RUV_Ad_Steering_Parts_90x266_PL.indd   1 15.02.2016   14:38:19

motorowe. W tegorocznej edy-
cji Rajdu Dakar zespół, którego 
sponsorem był Total, zwycię-
żył w kategorii samochodów.  

Total sponsorem WRC

Francuski koncern Total, 
oprócz rozwijania działalności 
w branży paliwowej, olejowej 
i asfaltowej, inwestuje w sporty 

Triumfująca załoga – Stéphane 
Peterhansel i Jean-Paul Cottret 
– należała do najbardziej do-
świadczonych i utytułowanych 
na tegorocznej imprezie.

Kolejną sportową inicja-
tywą firmy jest uczestnictwo 
w Rajdowych Mistrzostwach 
Świata (WRC). Firma dostar-
czała marce Citroën środki 
smarne (olej silnikowy, olej 
do skrzyni biegów i układu 
hydraulicznego) i wspierała 
ją doświadczonym zespołem 
specjalistów. Udział w WRC 
zmotywował inżynierów marki 
Total do opracowania oleju sil-
nikowego, który tworzy ultra-

wytrzymałą powłokę, reduku-
jącą tarcie i znacznie zwięk-
szającą wydajność silnika.

Koncern od dwóch lat jest 
sponsorem Huberta Ptaszka, 
23-letniego kierowcy, który 
po występach w Rajdowych 
Mistrzostwach Świata w klasie 
RC4 wystartował w rajdowych 
mistrzostwach świata w klasie 
WRC-2. 

Dopełnieniem działań kon-
cernu jest Team Total (team-
total.pl), czyli zespół specja-
listów i pasjonatów, którzy 
wprowadzają polskich kierow-
ców i mechaników w tajniki 
motoryzacji. 

Firma Brembo uczestniczy 
w projekcie Lowbrasys, który 
ma przyczynić się do stoso-
wania czystych technologii 
w transporcie drogowym. 
W inicjatywie tej  biorą udział 
także Ford, Continental Teves, 
Federal Mogul i Flame Spray. 
Firmy współpracują z Instytu-
tem Mario Negri zaangażowa-
nym w badania biomedyczne 

Projekt Lowbrasys
oraz zajmującym się wpływem 
zanieczyszczeń na środowi-
sko i zdrowie, z Politechniką 
w Ostrawie, KTH Royal Insti-
tute of Technology, Wydzia-
łem Inżynierii Przemysłowej 
Uniwersytetu w Trento oraz 
z Joint Research Centre Komi-
sji Europejskiej. Najważniej-
szym zadaniem projektu jest 
opracowanie nowej generacji 

technologii, 
i materiałów 
do innowacyjnych układów 
hamulcowych, które pozwo-
lą zmniejszyć oddziaływanie 
użytkowanych pojazdów na 
ludzkie zdrowie i środowisko 
naturalne. Projekt otrzymał 
dofinansowanie z programu 
badawczego i innowacyjnego 
Horizon 2020.

W Internecie na stronie www.
cromax.pl (Zakładka „o nas”) 
pojawiła się nowa prezentacja 
marki Cromax, zrealizowana 
na terenie centrum szkolenio-
wego w Mechelen (Belgia). 

Cromax prezentuje nowy film wideo
Klip przedstawia przebieg 
naprawy pojazdu, począwszy 
od przyjęcia zlecenia, aż do 
momentu odbioru samocho-
du przez klienta i przyznania 
warsztatowi pięciogwiazdko-
wej oceny. W filmie zapre-
zentowano narzędzia dopa-
sowania kolorów, takie jak 
spektrofotometr ChromaVision 
Pro oraz oprogramowanie 
ChromaWeb.

po wpisaniu zawodu „kierow-
cy mechanika” na listę Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. 
Wezmą w niej udział przed-
stawiciele dwumiesięcznika 
„Transport Manager” i wła-
ściciele firm transportowych, 
którzy wkrótce będą zatrud-
niać absolwentów nowego za-
wodu. Więcej szczegółów na 
motorshow.pl 

Motor Show Truck 

Na Targi Motor Show w Po-
znaniu powracają atrakcje dla 
fanów ciężarówek, czyli si-
łowanie się na rękę i tuning. 
Od 31 marca do 3 kwietnia 
w pawilonie nr 4 oraz na 
przyległym parkingu trwać 
będzie impreza Motor Show 
Truck. Przewidziano na niej 
również debatę branżową na 
temat kształcenia kierowców 

To już piąte zmagania samo-
chodowych specjalistów. Od-
będą się one podczas Targów 
Techniki Motoryzacyjnej w Po-
znaniu, w dniach 31 marca – 
2 kwietnia 2016 roku. Orga-
nizatorem wydarzenia są V8 
Team i Fundacja Cooperatio.
Zawodnicy wystartują w ka-
tegoriach mechaników zawo-
dowych, młodych lakierników 
i uczniów szkół samochodo-

Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Mechaników i Lakierników

wych. Ostatecznym spraw-
dzianem dla uczestników 
będą konkurencje praktyczne, 
organizowane na stoiskach 
targowych. 
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Sachs Roadshow 2016 

Warsztaty partnerskie ZF Services [Pro]Tech 

łowe informacje na temat specjalnych 
produktów tej firmy przeznaczonych do 
różnych odmian pojazdów wyścigowych. 

Na Sachs Roadshow 2016 zostanie 
także zaprezentowany nowy program ZF 
Services [Pro]Tech, czyli platforma wy
miany informacji między producentami, 
dystrybutorami i warsztatami. Celem tego 
przedsięwzięcia, którego inaugurację za
planowano na drugą połowę bieżącego 

roku, jest intensyfikacja przekazu wiedzy 
praktycznej. 

Warunkiem zakwalifikowania się do 
udziału w imprezie jest zakup w okresie 
od 15 lutego do 15 maja produktów ma
rek: Sachs, Lemförder lub ZF Parts o war
tości minimalnej wynoszącej – w za
leżności od wielkości warsztatu – od 2  
do 6 tysięcy złotych w przypadku ser
wisów samochodów osobowych albo  
od 4 do 12 tysięcy złotych dla warszta
tów samochodów ciężarowych.

Chęć uczestnictwa w Sachs Road
show 2016 można zadeklarować na stro
nie www.zf.com/pl/sachs lub u dystrybu
torów firmy ZF dysponujących określoną 
liczbą zaproszeń (Inter Cars, InterTeam, 
Auto Partner, Gordon, AD Polska, Hart, 
Martex i Motorol). 

Bieżące informacje na temat Sachs 
Roadshow 2016 dostępne są na wyżej 
wymienionej stronie internetowej. Można 
je również uzyskać, kontaktując się z po
szczególnymi dystrybutorami lub z war
szawskim biurem ZF pod numerem tele
fonu: 22 544 84 75.

Dziennikarze obecni na wspomnianej 
konferencji mieli możliwość przejechać się 
samochodem Audi TT w specjalnie utrud
nionych warunkach stwarzanych przez 
lampki dekoncentrujące uwagę kierowcy 
i zakłócające mu obserwację otoczenia 
drogi. Udostępniono im także jazdę volks
wagenem wyposażonym w ogumienie sy
mulujące boczne poślizgi.                     n

Na konferencji prasowej poświęconej najbliższej, czwartej 
już edycji imprezy Sachs Roadshow 2016 zapowiedziano,  
iż w tym roku odbędzie się ona pod hasłem „Poczuj moc  
wiedzy i siłę praktyki” 

W dniach 710 oraz 1417 czerwca na 
torze Jastrząb w Szydłowcu koło Radomia 
spotka się ośmiuset zakwalifikowanych 
uczestników Sachs Roadshow 2016. 
Zostaną przygotowane dla nich specja
listyczne szkolenia i wyścigowe emocje. 
W ramach edukacyjnego programu ZF 
Services przewidziano osiem dni zajęć 
warsztatowych, poświęconych głów
nie dwumasowym kołom zamachowym 
i sprzęgłom. Program tych całodniowych 
spotkań ma na celu przekazanie pracow
nikom branży warsztatowej szeregu infor
macji i porad praktycznych, które będą 
mogli wykorzystać w swojej codziennej 
pracy. Poza tym każdy z uczestniczą
cych w nich mechaników będzie mógł 
zasiąść za kierownicą jednego z sześciu 
volkswagenów scirocco Rcup i wziąć 
udział w zawodach z atrakcyjnymi nagro
dami lub w roli pasażera przejechać się 
po wyścigowej trasie z najlepszymi kie
rowcami porsche carrera cup. Eksperci  
ZF Race Engineering przekażą szczegó
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Rynkowa strategia Orlen Oil przewiduje 
dla nich kilka poziomów jakościowych. 
Najwyższy z nich reprezentowany jest 
w naszej ofercie przez dystrybuowaną 
za pośrednictwem ASO linię produktów 
PRO, która z powodzeniem zaspokaja 
potrzeby najbardziej zaawansowanych 
technologicznie jednostek napędowych 
stosowanych w najnowocześniejszych 
produkowanych obecnie samochodach.  

Produkty te przechodzą także testy 
w najbardziej ekstremalnych warun
kach eksploatacji, jak np. w wyścigach 
długo dystansowych. W styczniu bieżą
cego roku na torze w Dubaju odbył się 
jeden z najtrudniejszych wyścigów długo
dystansowych – Dubaj 24H. Podczas tej 
prestiżowej imprezy zespół Platinum 
Racing Team startował w porsche 911, 
testując olej Platinum 0W40. 

Podczas dwudziestoczterogodzinnej 
rywalizacji zespół przejechał trzy tysiące 
kilometrów, przy średniej prędkości po
nad 120 km na godzinę.  Zarówno za
wodnicy, jak i zespół mechaników zgod
nie uznali, że samochód sprawował się 
doskonale w tych wyjątkowo wymaga
jących warunkach eksploatacji. Wiedza 
pozyskana podczas wyścigów i rajdów 
przekłada się na poziom jakości i tech
nicznego zaawansowania produktów, 
dzięki czemu auto przeciętnego kierowcy 
korzysta ze sprawdzonej oferty, rekomen
dowanej przez profesjonalistów. 

Kolejna innowacyjna linia to oleje 
dostarczane pod marką MaxExpert. Są 
one dostępne dla szerokiej grupy klien

tów, również tych, którzy nie korzystają 
z usług ASO. Główne składniki obydwu 
wspomnianych tu linii produktowych to 
nowoczesne syntetyczne oleje bazowe 
i najwyższej jakości dodatki funkcyjne. 
Dzięki temu oleje linii PRO i Max Expert 
posiadają aprobaty niemalże wszystkich 
czołowych producentów silników. 

Z uwagi na mnogość rozwiązań kon
strukcyjnych silników trudno jest stwier
dzić, który produkt jest obecnie najbar
dziej innowacyjny. Na pewno wyróżnia 
się pod tym względem olej Platinum  
PRO V 5W30 oraz Platinum MaxExpert 
V 5W30. Obydwa zawierają olej bazowy 
IV gr wg API typu PAO (polialfaolefiny), 
który posiada zdecydowanie lepsze wła
ściwości użytkowe, a także stabilność 
termo oksydacyjną niż oleje mineralne. 

Dodatki zastosowane w formulacji tych 
olejów pozwalają z zapasem spełnić wy
mogi klasyfikacji ACEA i OEM określone 
na etykietach produktów. Bardzo szeroka 

gama naszych klientów może więc bez 
obaw stosować wyżej wymienione oleje. 

Rekomenduję zatem rewizję instruk
cji użytkowania samochodów i wszędzie 
tam, gdzie znajduje się zapis, iż olej musi 
spełniać wymagania klasyfikacji: ACEA 
C312 lub API SN lub posiadać apro
baty VW 504.00/ 507.00, MBAppro
val 229.51, BMW Longlife04, Porsche 
C30, można, nie narażając się na proble
my z użytkowaniem silnika w wysokich 
bądź niskich temperaturach, przy krót
kich bądź długich dystansach – stosować 
nasz produkt. Zapewniam, że silnik bę
dzie miał naprawdę bardzo „dobre samo
poczucie” z uwagi na fakt wyśmienitego 
smarowania, chłodzenia i utrzymania go 
w czystości.

Warto zatem zainwestować w jakość, 
by nie narażać samochodu na niespo
dziewane awarie silnika. To kosztuje, ale 
znacznie mniej niż naprawa czy wymia
na jednostki napędowej.                     n

W naszych laboratoriach najbardziej doświadczeni eksperci 
dokładają wszelkich starań, by dopracowywać nowoczesne 
formulacje olejów silnikowych. Dzięki współpracy z ośrodkami 
naukowo-badawczymi z całego świata dostarczamy pewnych  
i bezpiecznych produktów do różnego typu silników

Marcin Osika 
Kierownik Działu Badań i Rozwoju
Orlen Oil

Sztandarowe produkty 
czołowych marek

Wraz z rozwojem  
konstrukcji samocho-
dowych układów na-
pędowych rosną wymogi 
stawiane olejom służą-
cym do ich smarowania. 
Dlatego wszyscy liczący 
się producenci środków 
smarnych opracowują  
we wzajemnej konkuren-
cji wciąż nowe, dosko-
nalsze ich formulacje,  
a postęp techniczny  
w tej dziedzinie wy-
znaczany jest przez 
produkty najbardziej 
nowoczesne w ofertach 
poszczególnych marek. 

Dziś na naszych łamach 
eksperci największych  
na polskim rynku do-
stawców olejów przed-
stawiają w oparciu  
o konkretne przykłady 
kompetentne informacje 
dotyczące zasad  
ich tworzenia  
i użytkowania.

Autonaprawa | marzec 2016
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Syntetyczne oleje silnikowe 
Shell Helix Ultra

Jednym z najnowszych osiągnięć inżynierów Shell  
jest syntetyczny olej silnikowy Shell Helix Ultra 5W-40, 
wyprodukowany z krystalicznie czystej bazy olejowej, 
powstałej z gazu ziemnego

Cezary Wyszecki 
Ekspert Techniczny 
Shell Polska

Oleje tej grupy należą do najbardziej 
zaawansowanych technologicznie pro-
duktów opracowanych przez inżynierów 
firmy Shell w ostatnich latach. Powstały 
one dzięki połączeniu dwóch rewolucyj-
nych technologii: Shell PurePlus oraz 
Aktywnego Oczyszczania (Active Clean-
sing). Dzięki nim silnik może utrzymać 
optymalną czystość i maksymalną moc. 

Środki smarne Shell wytwarzane 
w oparciu o oleje bazowe powstałe z wy-
korzystaniem Technologii Shell PurePlus 

są pozbawione niemal wszystkich zanie-
czyszczeń znajdujących się w ropie naf-
towej. Pozwala to utrzymać wyższą czy-
stość podzespołów w silniku. Oleje Shell 
Helix Ultra powstają w zupełnie inny spo-
sób niż pozostałe środki smarne dostępne 
na rynku. Baza olejowa wykorzystywana 
do ich produkcji, zamiast z ropy nafto-
wej, uzyskiwana jest z gazu ziemnego 
z wykorzystaniem opatentowanej przez 
Shell Technologii Shell PurePlus. Opiera 
się ona na procesie syntezy gazu ziemne-

go, w wyniku czego powstaje ciecz GTL 
(gas-to-liquid). 

Baza olejowa stanowi od 75 do 90% 
objętości oleju silnikowego – w zależ-
ności od jego formulacji – i powstaje 
w precyzyjnie kontrolowanym procesie 
blendowania. Technologia Shell PurePlus 
to efekt ponad czterdziestoletniej pracy 
ekspertów firmy Shell oraz wykorzystania 
ponad 3 500 patentów.

Oleje Shell wytwarzane w Technologii 
Shell PurePlus umożliwiają utrzymanie 
najwyższych parametrów eksploatacyj-
nych silnika. Co istotne, zastosowane 
w olejach Shell Helix Ultra wyjątkowe 
połączenie Technologii Shell PurePlus 
z Technologią Aktywnego Oczyszczania 
pozwala zapewnić jeszcze wyższy po-
ziom ochrony, co (według testu tworzenia 
się szlamu Sequence VG przeprowadzo-
nego na oleju SAE 0W-40) oznacza, że 
żaden inny olej silnikowy nie utrzyma 
silnika w stanie tak bliskim fabrycznej 
czystości.

Technologia Shell PurePlus przynosi 
wiele korzyści użytkownikom pojazdów. 
Przede wszystkim pod względem wspo-
mnianego już oczyszczania i ogranicza-
nia tworzenia się szlamu. Zwiększa także 
odporność na pogarszanie się jakości 
oleju i zapewnia utrzymanie stałej lepko-
ści w trakcie całego okresu eksploatacji, 
co jest istotne w przypadku produktów 
wielo sezonowych. 

Dzięki znakomitej płynności oleje 
Shell Helix Ultra błyskawicznie dociera-
ją do krytycznych podzespołów, nawet 
w najniższych temperaturach. Oznacza 
to łatwiejszy start w zimie i szybsze roz-
grzewanie się silnika. Olej Shell Helix Ul-
tra zachowuje również lepsze właściwości 
w wysokich temperaturach niż inne pro-
dukty syntetyczne, a tym bardziej mine-
ralne. Niektóre oleje mogą utracić nawet 
do 20% objętości na skutek samego paro-
wania, tymczasem przy Technologii Shell 
PurePlus ubytki te nie przekraczają 10%. 

Oleje Shell Helix Ultra wytwarzane 
w Technologii Shell PurePlus charakte-
ryzują się bardzo wysokim wskaźnikiem 
lepkości oraz niską temperaturą płynięcia, 
która umożliwia właściwe smarowanie 
w niskich temperaturach, sięgających na-
wet poniżej -40˚C. Posiadają też wyjątko-
wo niską lotność i są niezwykle odporne 
na utlenianie. Wszystkie te właściwości 

przekładają się na wymierne korzyści dla 
silnika, zapewniając jego skuteczniejsze 
oczyszczanie, wydłużenie żywotności oraz 
zmniejszenie zużycia paliwa i oleju. 

W przypadku wybranych olejów Shell 
Helix Ultra zużycie paliwa może być 
mniejsze nawet o 3%, co potwierdził 
test M111 FE porównujący produkt Shell 
Helix z innymi olejami. Zmniejszone 
zużycie paliwa wynosi od 1,7% do 3% 
w zależności od rodzaju pojazdu i oleju 
(na przykład przy oleju Shell Helix Ultra 
Professional AF 5W-30 wynosi do 3%).

Syntetyczny olej Shell Helix Ultra zo-
stał zaprojektowany z myślą o spełnieniu 
wymogów większości producentów silni-
ków, jak również wymagań najnowszych 
specyfikacji branżowych. Posiada atesty 
wiodących producentów OEM na całym 
świecie i jest szeroko stosowany, jako 
olej do fabrycznego zalewania silników 
przez producentów pojazdów, takich 

jak np. Ferrari. Ponadto Shell od stycz-
nia 2015 roku jest jedynym rekomen-
dowanym dostawcą olejów silnikowych 
i motocyklowych dla BMW AG w ponad  
140 krajach. Oleje wytworzone w Tech-
nologii Shell PurePlus posiadają aprobaty 
najważniejszych producentów samocho-
dów, m.in.: BMW, MB, VW, Porsche,  
Renault, Ferrari, Fiat, Chrysler oraz moto-
cykli Ducati i BMW.

Środki smarne Shell są opracowy-
wane i testowane przez globalny zespół 
naukowców. Jednym z istotnych elemen-
tów tej działalności jest współpraca tech-
niczna pomiędzy Shell i Ferrari. Obec-
nie zespół Shell pracujący dla Scuderia 
Ferrari liczy 50 ekspertów technicznych. 
Jego członkowie działają na całym świe-
cie w laboratoriach Shell, na wszystkich 
torach objętych kalendarzem wyścigów 
Grand Prix i u boku inżynierów Ferrari 
w Maranello.                                     n
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Doskonalenie 
zamiast pozornych nowości

Zbyt rozbudowane portfolio nie pomaga konsumentom w wy-
borze produktu z firmowej oferty. Dlatego w przypadku Mobil 1  
bardziej skupiamy się na doskonaleniu dotychczasowej gamy 
tych olejów, niż na wprowadzaniu nowości

Przemysław Szczepaniak 
Doradca ds. Olejów Samochodowych 
ExxonMobil Poland

Poprawiamy właściwości danej formula
cji, a równocześnie pozyskujemy nowe 
dopuszczenia. W ostatnim czasie ma to 
rosnące znaczenie, ponieważ coraz po
wszechniejsze stają się aprobaty własne 
producentów pojazdów.

Pozycjami numer jeden w naszej 
ofercie są oleje syntetyczne: Mobil 1 dla 
samochodów osobowych i dostawczych 
oraz Mobil Delvac 1 dla pojazdów cięża
rowych i maszyn roboczych. 

Oleje różnych marek, choć nazywane 
syntetycznymi, potrafią znacznie różnić 
się parametrami i skutecznością ochrony 

silnika. W naszym wypadku przewagę 
nad konkurencją zyskujemy dzięki sto
sowaniu wysokiej jakości baz olejowych 
oraz podnoszeniu skuteczności działania 
dodatków. Stoją za tym znaczne nakłady 
finansowe na badania i rozwój.

Wysoką jakość naszych produktów 
potwierdza fakt, że powszechnie do
stępny na sklepowych półkach Mobil 1 
New Life 0W40 jest fabrycznie stoso
wany we wszystkich silnikach benzyno
wych Porsche, bez względu na przezna
czenie pojazdu – także do Porsche 911 
GT3 Cup. 

Duża liczba aprobat producentów re
nomowanych marek powoduje, że olej 
ten jest bardzo popularny wśród kie
rowców w Polsce i innych krajach. Dla 
właściciela warsztatu lub serwisu dea
lerskiego interesującym produktem jest 
w pełni syntetyczny olej niskopopiołowy 
Mobil 1 ESP 5W30. To nasz najbardziej 
uniwersalny olej Mobil 1, który spełnia 
wymagania 80% aprobat producentów 
silników nowych pojazdów. Przewaga 
tego produktu pozwala ograniczyć różno
rodność produktów w serwisie i ułatwić 
zarządzanie firmą.

Oleje syntetyczne Mobil 1 umożliwia
ją również zmniejszenie zużycia paliwa. 
W ofercie dotyczącej pojazdów osobo
wych są to wszystkie produkty o lepko
ści letniej 30 – czyli na przykład wcze
śniej wspomniany Mobil 1 ESP 5W30. 
Jednak realne, sięgające tysięcy złotych 
oszczędności, stanowią domenę branży 
transportowej. Naszym wyzwaniem jest 
przekonanie właścicieli firm transporto
wych do inwestowania w droższe oleje 
syntetyczne. Jak dowiodły niezależne 
testy, zmiana oleju silnikowego i prze
kładniowego na produkty syntetyczne 
Mobil Delvac 1 pozwala uzyskać nawet 
2,9% oszczędności paliwa. Dla wielu 
firm transportowych taki wynik oznacza 
wpisanie środków smarnych na listę naj
ważniejszych czynników decydujących 
o rentowności firmy.                           n

Technologia Titanium FST™ 
w nowych środkach smarnych

Współczesne środki smarne  
projektuje się w taki sposób,  
by idealnie spełniały wymagania 
najnowszych silników

Paweł Mastalerek
Ekspert techniczny
Castrol

Uniemożliwia to jednoznaczne wskaza
nie najnowocześniejszego oleju, gdyż 
np. w gamie olejów Castrol jest wiele 
produktów przeznaczonych specjalnie 
do nowych konstrukcji wiodących pro
ducentów samochodów. Niemniej jed
nak wartą uwagi innowacją jest w tym 
zakresie technologia Titanium FST™, 
wykorzystywana do opracowywania no
wych środków smarnych. Stosuje się 
ją w olejach Castrol EDGE oraz Castrol 
EDGE Professional.

Technologia ta umożliwia pogodze
nie dwóch kluczowych wymagań doty
czących nowoczesnego oleju – energo
oszczędności oraz trwałości filmu olejo
wego. Titanium FST™ umożliwia zapew
nienie małych oporów pracy podczas 
niewielkich obciążeń silnika, np. w cza
sie postoju lub w trakcie ekonomicznej 
jazdy, a równocześnie przy dużych ob
ciążeniach. Dzięki niej olej samoczynnie 
wzmacnia się stosownie do obciążeń, 
znakomicie chroniąc współpracujące ele
menty silnika. 

Zastosowanie metaloorganicznego  
polimeru tytanu umożliwia bowiem 
wzmocnienie filmu olejowego, który 
z powodzeniem może chronić elementy 
silnika pracujące pod obciążeniem nawet  
10 ton/cm2.

Gama olejów Castrol EDGE i Castrol 
EDGE Professional składa się z 23 róż
nych produktów, które różnią się lepko

ścią oraz normami jakości API, ACEA 
i spełnianymi wymogami producentów 
samochodów. Aby korzystać z najwyż
szej ochrony, należy dobrać olej zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez pro
ducenta pojazdu. Ułatwieniu tego doboru 
służy strona internetowa www.castrol.pl 
i umieszczone na niej narzędzie „Dobierz 
olej”.

Zalety oleju z technologią Titanium 
FST™ przekładają się na zmniejszenie 
zużycia paliwa i niższą emisję gazów spa
linowych do środowiska. Z kolei większa 
wytrzymałość filmu olejowego to rzadsze 
kontakty metalmetal pomiędzy współ
pracującymi elementami silnika, a to 
oznacza mniejsze zużycie oraz dłuższą 
i bezawaryjną pracę silnika.                  n
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Specyfika smarowania silników Volvo

Nasza firma po raz kolejny, jako jedna z pierwszych na świecie, 
wprowadziła do sprzedaży już w 2015 roku olej do najnowszych 
silników Volvo. Motul Specific RBS0-2AE 0W-20 to w 100% synte-
tyczny olej silnikowy do smarowania silników Volvo „Drive-E” 
benzynowych (VEP) oraz Diesla (VED)

Piotr Pyrka
Technical Manager Poland
Motul

Silniki te wymagają specyficznego środ-
ka smarnego o bardzo niskiej lepkości ze 
względu na swoją lekką modułową bu-
dowę i pracę w wyższych temperaturach. 

Nowa koncepcja budowy silników 
VEA, czyli Volvo Engine Architecture, to 
przełom w stosowaniu olejów o bardzo 
niskiej lepkości (SAE 0W-20) do smaro-
wania silników Diesla. Inżynierowie Vo-
lvo podeszli koncepcyjnie i przyszłościo-
wo do konstrukcji silników, które muszą 
spełniać wymagania normy Euro VI, a już 
niedługo Euro VII. 

Podstawowy problem to emisja CO2. 
Przyszły limit 95 g/km wydawał się 
dotychczas niemal nieosiągalny przy 
wszystkich obecnych działaniach zmie-
rzających do zmniejszenia oporów ruchu 
układów napędowych, w tym także opo-
rów generowanych przez środki smarne. 
Jedynym rozwiązaniem tego problemu 

wydaje się więc stosowanie olejów o co-
raz niższej lepkości. 

Dlatego Volvo jako pierwsza firma sa-
mochodowa na świecie skonstruowało 
silniki wysokoprężne smarowane ole-
jem o lepkości SAE 0W-20. Umożliwia 
to tzw. konstrukcja modułowa, wyko-
rzystująca podobny układ smarowania 
w silnikach benzynowych i Diesla. 

Dla ochrony przed zatarciem bar-
dzo mocno obciążonych łożysk wału 
korbowego zastosowano w pełni stero-
waną pompę oleju z zaworem elektro-
magnetycznym. Regulowany jest po-
ziom ciśnienia i wydatku oleju w za-
leżności od obrotów silnika, obciążenia 
oraz temperatury. Dodatkowo zmniej-
szają opory ruchu łożysk powłoki typu 
DLC (Coating - Diamond-like Carbon). 
Dzięki nim nawet podczas bezpośred-
niego kontaktu części metalowych nie 

dochodzi do uszkodzenia współpracu-
jących powierzchni, a opory ruchu są 
jeszcze mniejsze. 

Użytkownicy samochodów Volvo naj-
nowszej generacji z silnikami „Drive-E” 
muszą stosować do smarowania olej 
oficjalnie dopuszczony przez producen-
ta zgodnie z wymaganiami Volvo VCC 
RBS0-2AE. Silniki te są na tyle czułe 
na jakość oleju, że zastosowanie innego 
środka smarnego może spowodować ich 
natychmiastową awarię. Stosowanie ofi-
cjalnie dopuszczonego oleju Motul Speci-
fic RBS0-2AE 0W-20 daje gwarancję ich 
długotrwałej i bezpiecznej eksploatacji 
przy zachowaniu minimalnej emisji sub-
stancji szkodliwych do atmosfery.

Specyfikacja VCC RBS0-2AE jest 
szczególnie wymagająca pod względem 
paliwooszczędności i w połączeniu z wy-
maganiami ACEA A1/B1 Motul Specific 
RBS0-2AE 0W-20 zapewnia znacz-
ną oszczędność energii (aż do 3,43% 
w porównaniu z olejem referencyjnym  
15W-40). Motul Specific RBS0-2AE  
0W-20 utrzymuje doskonały film olejowy 
podczas zimnego startu, zmniejsza tarcie 
wewnętrzne silnika, pozwala utrzymać 
właściwe ciśnienie smarowania i obniża 
maksymalną temperaturę pracy. 

Dzięki swym własnościom smarnym 
Motul Specific RBS0-2AE 0W-20 chroni 
silnik przed zużyciem oraz jest odporny 
na utlenianie w wysokich temperatu-
rach pracy, zapobiega powstawaniu we-
wnętrznych zanieczyszczeń, dzięki cze-
mu sam zużywa się wolniej.               n

Szczególne zalety olejów Top Tec

Nie jest łatwo wybrać jeden konkretny olej z oferty 
Liqui Moly i uznać go za ten najbardziej zaawansowany 
technicznie czy też chemicznie. Każdy olej jest inny, 
spełnia inne wymagania, a przy jego tworzeniu i pro-
dukcji pracują najlepsi specjaliści

Rafał Kobza
Liqui Moly Polska 

Z racji swych specyficznych właściwości 
za najbardziej zaawansowane, a jedno-
cześnie najbardziej innowacyjne można 
uznać oleje silnikowe z serii Top Tec, a na 
szczególną uwagę wśród nich zasługuje 
Top Tec 4200 5W-30 – olej, który spełnia 
specyfikację MB 229.51, BMW Longlife 
04, VW 504.00/507.00.

Oleje z serii Top Tec, w tym również 
ten wyżej wspomniany, charakteryzują 
się bardzo niską zawartością siarki, co 
pozwala na ich bezpieczne stosowanie 
w pojazdach wyposażonych w filtr czą-
stek stałych DPF / FAP. 

Olej Top Tec 4200 5W-30 posiada 
doskonałe właściwości chroniące sil-
nik w całym zakresie pracy, zarówno 
w niskich, jak i wysokich temperatu-
rach. Specjalnie opracowany skład tego 
oleju zawiera najlepszej jakości bazy 
olejowe oraz najlepsze dodatki chro-
niące silnik przed zużyciem oraz zanie-
czyszczeniami. 

Olej Top Tec 4200 5W-30 wyprodu-
kowany jest w oparciu o technologię syn-
tetyczną. Składa się z najwyższej jakości 
bazy PAO oraz Bazy HC oraz najnowo-
cześniejszych dodatków, co pozwala na 
osiągnięcie finalnego produktu, czyli ole-
ju silnikowego odpornego na utlenianie, 
chroniącego silnik przed zużyciem, przed 
korozją i zapewniającego jego wewnętrz-
ną czystość.

Olej ten spełnia wymagania silników 
typu longlife, co w zależności od zaleceń 
producenta silnika pozwala przejechać 
30 000 – 50 000 km pomiędzy kolej-

nymi wymianami. Jednak należy pa-
miętać, że częstotliwość wymiany oleju 
zależy w największym stopniu od sposo- 
bu eksploatacji silnika. Jeżeli pojazd jest 
eksploatowany w trudnych warunkach, 
tj. w ruchu miejskim, na krótkich odcin-
kach lub holuje przyczepę, to olej należy 
zmieniać zdecydowanie częściej. Trzeba 
również pamiętać, że wszelkie niespraw-

ności układu zasilania przyczyniają się 
do szybszego zużycia oleju. 

Dlaczego warto wybrać olej wysokiej 
jakości mimo jego stosunkowo wyższej 
ceny? Ponieważ tylko taki olej zapewnia 
długą żywotność silnika, czyli korzyści 
ekonomiczne znacznie większe, niż te 
wynikające ze stosowania tańszych pro-
duktów smarnych.                              nFo
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Andrzej Husiatyński
Total Polska 

Oleje paliwooszczędne 
Firma Total od wielu lat specjalizuje się 
w produkcji olejów silnikowych. Wiele 
z nich to produkty specjalne, które speł-
niają najwyższe wymagania jakościowe 
międzynarodowych organizacji oraz po-
siadają oficjalne aprobaty i homologacje 
konstruktorów silników. Total jest również 
pionierem w dziedzinie olejów typu FE 
(Fuel  Eco), które pozwalają obniżać zu-
życie paliwa.

Jednym z najnowocześniejszych pro-
duktów w gamie paliwooszczędnych 
olejów silnikowych przeznaczonych do 
samochodów ciężarowych jest Total Ru-
bia Tir 8900 FE 10W-30. Produkt ten za-
pewnia zmniejszenie oporów tarcia w sil-
nikach wysokoprężnych w takim stopniu, 
że przekłada się ono wyraźnie na obniże-
nie zapotrzebowania na olej napędowy. 
Dzięki niższej lepkości oraz zastosowaniu 
dodatków przeciwzużyciowych i mody-
fikatorów tarcia olej ten w odpowiedni 
sposób zabezpiecza wszystkie wrażliwe 
elementy silnika i zapewnia ich długą 
żywotność. 

Takie dodatki aktywują się w miej-
scach występowania wysokich nacisków, 
np. na krzywkach wałka rozrządu lub na 
styku pierścieni tłokowych z tuleją cylin-
drową w dolnym i górnym martwym po-
łożeniu tłoka. Bez ich zastosowania samo 

obniżenie lepkości oleju spowodowałoby 
zwiększenie zużycia tych elementów. Po-
twierdzają to testy przeprowadzone m.in. 
na silnikach firmy Mercedes: OM 611, 
OM 646 i OM 501 LA. 

Pierwsze oleje paliwooszczędne po-
wstały w centrum badawczym Total już 
ponad 20 lat temu. Od tego czasu for-
mulacje tych produktów ewoluowały 
i obecnie pozwalają ograniczać zużycie 
paliwa o 1,3%. W przypadku równo-
czesnego stosowania olejów przekła-



U progu ekspansji?

Obok wielkich międzynarodo-
wych i krajowych koncernów 
naftowych dominujących 
na polskim rynku motoryza-
cyjnych środków smarnych 
utrzymują się na nim z powo-
dzeniem także mniej znane 
firmy olejowe. Dostarczają one 
swe markowe produkty bądź to 
w wybranych regionach, bądź 
wśród klienteli ogólnopolskiej 
o szczególnej specyfice popytu. 
Poprosiliśmy przedstawicieli 
niektórych spośród tych spół-
ek o ich prezentacje
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pularność i uznanie na terenie zachodniej 
Europy. Zatrudnia średnio 160 specjali-
stów pracujących nad doskonaleniem 
produktów  w celu uzyskania najlep-
szych osiągów i żywotności silników przy 
jedno czesnym zmniejszeniu zużycia pa-
liwa i emisji spalin. Firma Wolf Oil ściśle 
współpracuje z czołowymi producentami 
składników i dodatków do oleju, które 
gwarantują najwyższą jakość produktu. 
Jest też tzw. „czystym producentem”, co 
oznacza, że dąży do stosowania nowo-
czesnych technologii, zapewniających 
możliwie najmniejszą szkodliwość dla 
środowiska.

Produkty Wolf Oil Corporation sprze-
dawane są pod dwiema własnymi mar-
kami: Wolf i Champion i obejmują pełną 
ofertę środków smarnych dla motoryza-
cji, czyli oleje silnikowe, przekładniowe 
i płyny eksploatacyjne do samochodów 
ciężarowych, osobowych i motocykli. 

Wszystkie posiadają aktualne, do-
stępne online aprobaty, zgodne z reko-
mendacjami OEM, zapewniające bez-
pieczeństwo stosowania również w trak-
cie gwarancji. Mają przy tym umiarkowa-
ne ceny. Jakość olejów jest potwierdzona 
dopuszczeniami i certyfikatami produ-
centów samochodów: Man, Mercedes, 
Volvo, Scania i RVI.

Ich sprzedaż w Polsce odbywa się 
wyłącznie za pośrednictwem wybranych 
partnerów. Oleje Wolf mają w swych 
ofertach firmy Group Auto i  Opoltrans, 
a oleje Champion – Alcor Ożarów. Bar-
dzo dynamiczny wzrost sprzedaży stawia 
dystrybutorów polskich w grupie naj-
większych odbiorców.

Celem rozwojowym Wolf Oil Corpora-
tion w Polsce jest stworzenie sieci part-
nerskich warsztatów w programie Garage 
everywhere.

Michał Chęciński
Bizol Polska 

Zielony olej dla ruchu miejskiego
Firma Bizol GmbH ma siedzibę w Berli-
nie, a w Polsce jest reprezentowana przez 
Spółkę zależną Bizol Polska sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. Oferowane 
przez nią oleje, dodatki do paliw oraz ole-
jów produkowane są w fabryce w Niem-
czech, natomiast chemia warsztatowa tej 
marki wytwarzana jest w Holandii. 

W Polsce oferujemy obecnie asor-
tyment przeznaczony do samochodów 
osobowych. Zamierzamy jednak wkrótce 
uzupełnić polską ofertę również produk-
tami stosowanymi w motocyklach i sa-
mochodach ciężarowych. 

co w przypadku samochodów ciężaro-
wych odpowiada zaoszczędzeniu średnio 
1 litra na przebytych 100 kilometrach. 
W skali roku, przy średnich rocznych 

przebiegach rzędu 100 000 kilometrów 
daje to oszczędność ok. 1000 litrów oleju 
napędowego.

Jeśli samochodowa flota składa 
się z kilkudziesięciu pojazdów, roczne 
oszczędności sięgają dziesiątek tysięcy 
złotych. Inwestycja w droższe o kilka-
dziesiąt złotych oleje typu FE zwraca się 
szybko. 

Paliwooszczędność naszych produk-
tów została potwierdzona przez testy 
przeprowadzane na pojazdach różnych 
marek przez znane międzynarodowe or-
ganizacje, np. francuski UTAC, niemiecki 
TÜV i angielski Millbrook.

Olej Total Rubia Tir 8900 FE 10W-30  
jest produktem, który nadaje się do sto-
sowania w wielu nowoczesnych pojaz-
dach różnych producentów. Odznacza 
się obniżoną zawartością siarki, fosforu 
i popiołów siarczanowych (Low SAPS), 
dzięki czemu jest w pełni przystosowany 
do najnowszych układów wydechowych 
wyposażonych w zaawansowane syste-
my oczyszczania spalin, jak SCR lub filtry 
cząstek stałych (DPF). Jego doskonała 
odporność na utlenianie pozwala stoso-
wać maksymalne dopuszczalne przebiegi 
między wymianami oleju. 

Producenci aut w pełni aprobują sto-
sowanie paliwooszczędnych rozwiązań 
w swoich pojazdach, czego najlepszym 
dowodem są oficjalne dopuszczenia, 
takie jak: MB-Approval 228.51, Man 
3477, Volvo VDS-4, Renault RLD-3, Sca-
nia  Low  Ash czy Mack EO-O Premium 
Plus.

Poza opisanym olejem silnikowym To-
tal oferuje również inne produkty z gamy 
Fuel Eco, o różnych lepkościach i z różny-
mi specyfikacjami. 

Piotr Zaleski
Wolf Oil Business 
Development Poland

W kierunku sieci  
partnerskich warsztatów
Założona w 1955 roku firma Wolf Oil 
Corporation ma swą siedzibę i zakład 
produkcyjny w belgijskim Hemiksem. 
W trakcie swej działalności zdobyła po-

Zdecydowanie najciekawszym pro-
duktem w ofercie Bizol jest Green Oil. 
Jesteśmy pierwszą firmą, która postano-
wiła poważnie zmierzyć się z problemem 
zakorkowanych miast i związanymi z tym 
konsekwencjami dla silnika spalinowego. 

Bizol Green Oil, wyróżniający się 
szmaragdowo-zielonym kolorem, jest 
pierwszym na rynku olejem, który roz-
wiązuje wszystkie problemy aut poru-
szających się w miastach. Dzięki ob-
niżonemu o 45% w stosunku do stan-
dardowego oleju współczynnikowi tarcia 
doskonale chroni silnik przed zużyciem. 
Posiada bardzo wysoką na rynku liczbę 
TBN, odpowiedzialną za neutralizację 
kwaśnych pozostałości spalania, dodat-
kowo ma bardzo wysoki indeks lepkości, 
a dzięki pakietowi dodatków chroni silnik 
przed skutkami rozrzedzania oleju przez 
paliwo. 

Dystrybucję produktów Bizol realizu-
jemy w Polsce przez sieć partnerów wy-

RUBIA TIR 8900 FE 10W-30
+ OLEJ PRZEKŁADNIOWY  
     GEAR 9 FE 75W-80
+ OLEJ PRZEKŁADNIOWY (MOST)  
     DUAL 9 FE 75W-90

RUBIA TIR 8900 FE 10W-30

RUBIA TIR 8900 10W-40

dniowych z gamy 
FE w skrzyni bie-
gów oraz tylnym 
moście całkowita 
oszczędność może 
wynieść około 3%, 
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specjalizowanych w obsłudze klientów 
ostatecznych, tj. kierowców. Ze swoją 
ofertą chcemy trafić do tej części rynku, 
która decyduje się sama na wymianę 
oleju albo samodzielnie dokonuje jego 
zakupu i zleca wymianę. Szacujemy, że 
jest to około 20% rynku motoryzacyjnych 
środków smarnych.

Obecnie stoi przed nami bardzo trud
ne wyzwanie. Musimy przekonać do 
marki Bizol polskich kierowców. Znacz
nie łatwiej będzie nam realizować cele 
sprzedażowe związane z dodatkami, lecz 
wierzę, że również w przypadku olejów 
uda nam się osiągnąć sukces. W per
spektywie najbliższego roku chcieliby
śmy zakończyć proces budowania siatki 
dystrybutorów na terenie Polski. Równo
cześnie chcemy edukować zarówno 
klientów końcowych, jak i mechaników 
i sprzedawców, ponieważ wierzymy, że 
połączenie wysokiego poziomu wiedzy 
z najwyższej jakości produktem jest gwa
rancją sukcesu rynkowego. Taka była od 
początku idea marki Bizol, co znajduje 
odzwierciedlenie nie tylko w jakości pro
duktów, ale i w ich wyglądzie. Jesteśmy 
pierwszą w historii firmą z branży mo
toryzacyjnej nagrodzoną za design opa
kowań. Nasze starania dostrzegła też 
w zeszłym roku współpracująca z Komi
sją Europejską kapituła nagrody IAIR dla 
najlepszej firmy w kategorii „Innowacja 
i Przywództwo”.

Malwina Klimek
Rowe Polska

Wytwarzamy oleje  
o dowolnych właściwościach 
Firma Rowe Polska, obecna na polskim 
rynku od maja 2015, ma swoją sie
dzibę w Warszawie, jednak działalność 
operacyjną prowadzi przede wszystkim 
na południu kraju. Na Śląsku znajdują 
się też jej magazyny. Naszym drugim 
domem jest niemieckie Worms, gdzie 
mieści się centrala firmy, jej magazy
ny i główna fabryka, zaliczana do naj
większych i najbardziej nowoczesnych 
wytwórni olejowych w Europie. Ponie

waż produkcja oferowanych przez nas 
olejów i środków smarnych w całości 
odbywa się w Niemczech, więc asorty
ment Rowe określany jest jako made in 
Germany. Nasze główne rynki eksporto
we to południowa i wschodnia Europa, 
Bliski Wschód, Azja, Afryka i Ameryka 
Południowa.

Gama produktów oferowanych przez 
Rowe jest bardzo szeroka – są to oleje 
silnikowe, przekładniowe, hydraulicz

14001. Nasza fabryka to jeden z najbar
dziej nowoczesnych zakładów środków 
smarnych w Europie. Stosuje się w niej 
wiele innowacyjnych rozwiązań. Na przy
kład: każdy surowiec ma u nas własny 
zbiornik magazynujący i swój system rur. 
Zapobiega to niepożądanemu mieszaniu 
się składników i ich zanieczyszczaniu in
nymi surowcami. 

Produkty Rowe testowane są nie tyl
ko w laboratorium, lecz także w skrajnie 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

trudnych warunkach – podczas rajdów 
i wyścigów. O tym, że nasze oleje spraw
dzają się również w sportach motoro
wych, świadczy chociażby wynik eks
tremalnego testu Rowe Racing, podczas 
którego silnik Mercedesa SLS AMG GT3 
przejechał 50 000 kilometrów bez otwie
rania i napraw, jeżdżąc prawie wyłącznie 
na jednym z najbardziej wymagających 
torów wyścigowych na świecie – legen
darnym Nürburgring Nordschleife. Infor
macje uzyskane z kompleksowych badań 
silnika każdorazowo przenosimy z toru 
wyścigowego na drogi. Również w pol
skim sporcie motorowym systematycznie 
rośnie zainteresowanie naszymi produk
tami, a od ubiegłego sezonu poznański 
Foltyn Rally Team z sukcesami napełnia 
olejem Rowe silniki swoich peugotów. 

Obecnie jesteśmy w trakcie budowa
nia stabilnej sieci dystrybucji w Polsce, 
głównie w oparciu o firmy dominujące  
na lokalnych rynkach i mające długoletnie 
doświadczenie w branży. Wspierani przez 
nas dystrybutorzy rekomendują i rozpro
wadzają produkty Rowe przede wszystkim 

ne, przemysłowe, chłodzącosmarujące, 
a także inne środki specjalistyczne. Ko
lejne linie produktów obejmują płyny do 
spryskiwaczy oraz chłodnic, kosmetyki 
samochodowe oraz smary i oleje Bio. 
Nowe produkty opracowujemy we wła
snym laboratorium, ale też nieustannie 
testujemy te aktualnie dostępne na ryn
ku, by spełniały nawet najbardziej re
strykcyjne standardy jakości. 

Warto wspomnieć o tym, że przy od
powiedniej wielkości zamówienia, na ży
czenie klienta jesteśmy w stanie stworzyć 
i dostarczyć produkt o nietypowych para
metrach i właściwościach, co jest rzadko
ścią na rynku olejowym.

Wszystkie produkty Rowe powstają 
w oparciu o technologię HighTec, w ra
mach której ekspercki know-how i wyni
ki testów wykorzystujemy do produkcji 
asortymentu o najwyższej jakości oraz 
maksymalnej wydajności i osiągach. 
Używamy tylko najlepszych surowców, 
zatwierdzonych przez najbardziej wyma
gających producentów OEM, posiadamy 
też certyfikaty DIN ISO  9001, 16949,  Fo
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Penrite oferuje też samochodowe i mo-
tocyklowe produkty klasy Racing, prze-
znaczone do wykorzystywania w spor-
tach motorowych, a także specjalną linię 
produktów do samochodów klasycznych 
oraz zabytkowych.

Firma Penrite stworzyła solidną sieć 
magazynów i dystrybutorów w całej Au-
stralii, Nowej Zelandii i Europie, ma tak-
że kluczowych dystrybutorów w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie i Korei Połu-
dniowej. Również w Polsce klienci mogą 
korzystać z jej wysokiej klasy produk-
tów za pośrednictwem katowickiej firmy  
Automore i rozległej już sieci autoryzowa-
nych dystrybutorów marki Penrite.

Jakub Osiński
MitOil 

Mitasu Oil Corporation 
– oleje prosto z Japonii
Warunki eksploatacji pojazdów na wy-
spach japońskich znacznie różnią się od 
występujących w  pozostałych krajach. 
Inny jest tam bowiem klimat, jakość pa-
liwa i poziom usług serwisowych. Różni-
ce te  wpływają na techniczną kondycję 
zespołów i  części japońskich pojazdów 
eksploatowanych poza granicami macie-
rzystego kraju. Dlatego ich użytkownicy 

do warsztatów i sklepów detalicznych. 
W niedalekiej przyszłości planujemy też 
otwarcie sklepu internetowego typu click 
and collect, który ułatwi zainteresowanym 
dostęp asortymentu Rowe przez możli-
wość odbioru produktu bezpośrednio ze 
sklepu lub magazynu dystrybutora. Będzie 
to kolejny element wspierający działania 
naszych partnerów.

W związku z systematycznym posze-
rzaniem sieci dystrybucji oczywiste jest, 
że nasza sprzedaż rośnie z miesiąca na 
miesiąc, warto jednak zauważyć, że za-
mówienia najstarszych stażem dystry-
butorów są regularnie powtarzane. Jeśli 
chodzi o rozwój sprzedaży w sensie asor-
tymentowym, zaobserwowaliśmy coraz 
większe zainteresowanie specjalistyczny-
mi produktami. Naturalnie sztandarowy 
półsyntetyk jest chyba podstawą sprze-
daży każdej firmy olejowej, cieszy nas 
jednak spora liczba zapytań dotyczących 
olejów z kategorii vintage, motor sport 
czy motocykle.

Rowe chce, oczywiście, dotrzeć do jak 
największej liczby kierowców. Wierzymy, 
że połączenie eksperckiego know-how, 
technologii HighTec i produktu o świetnym 
stosunku jakości do ceny ze stabilną sie-
cią dystrybucji, ścisłą współpracą z motor-
sportem oraz indywidualnym podejściem 
do klienta – pozwoli nam odnieść sukces. 

Agata Bańczyk 
Automore 

Australijskie produkty Penrite
Renomowana w Australii firma Penrite 
istnieje 86 lat. Wszystkie swe produkty 
wytwarza niezmiennie tylko we własnych 
zakładach produkcyjnych, lecz w oparciu 
o najnowsze światowe technologie oraz 
oleje bazowe o najwyższej jakości. Sze-
roka ich gama pozwala dostosowywać je 
do wymogów wszystkich współczesnych 
pojazdów. Spełniają one najważniejsze 
normy branżowe (ACEA, API, JASO, IL-
SAC), normy producentów, a wiele z nich 
posiada certyfikaty OEM.

Penrite jako jeden z niewielu produ-
centów wytwarza produkty klasy Pre-

mium, wykorzystując bazy PAO oraz 
Estrowe. Synteza tych dwóch składników 
daje gwarancję doskonałej jakości oleju. 
Technologia Full Zinc, czyli umiejętne 
wzbogacanie oleju cynkiem, sprawia, że 
skuteczniej chroni on silnik. Technologia 
Extra Ten umożliwia wytwarzanie olejów, 
które utrzymują swoją charakterystyczną 
lepkość w szerszym zakresie temperatur 
pracy silnika.

na całym świecie zainteresowani są sto-
sowaniem oryginalnych olejów samocho-
dowych, specjalnych smarów i  płynów 
eksploatacyjnych.

Potrzebom tym wychodzi naprzeciw 
firma Mitasu Oil Corporation, oferująca 
ten asortyment produktów w najwyż-
szej japońskiej jakości. Hasło „wsparcie 
dla  japońskich samochodów na całym 
świecie” umieszczone na ich opakowa-
niach podkreśla skuteczność produktu 
w krajach o niższych standardach serwi-
sowych.

Doświadczenie w  produkcji ole-
jów, płynów i  smarów samochodowych 
oraz współpraca z globalnymi korporacja-
mi, takimi jak Lubrizol, Infineum, Exxon-
Mobil czy Chevron – pozwoliła Mitasu 
Oil Corporation na stworzenie szerokiej 
gamy produktów zgodnych z jakościo-
wymi standardami OEM, optymalnych 
w usługach pogwarancyjnych. Ich jakość 
poświadczają nie tylko marki japońskie, 
lecz także międzynarodowe koncerny sa-
mochodowe  takie, jak Mercedes-Benz, 
BMW, VW, Volvo, Cummins itp. 

Do produkcji olejów Mitasu wykorzy-
stywane są najnowocześniejsze techno-
logie    PAO (polyalphaolefin), low Saps, 

Z N A J DŹ  N AS

MOTUL Specific 2312 0W30

MOTUL 8100 X-clean FE 5W30

MOTUL 6100 Synergie+ 10W40 

MOTUL 8100 X-clean 5W40 C3

MOTUL Specific RBS0-2AE 0W20

MOTUL 300 V Power 5W40

ACEA C2/C3 
- API SN/CF

Przewyższa  
istniejące  
normy  
i standardy

ACEA A3/B4; 
API SN/CF

ACEA C3; 
API SN/CF

ACEA C2

ACEA A1/B1 

W 100% syntetyczny olej silnikowy – Mid SAPS ACEA C2 & C3 – specjalnie opracowany w celu 
zmniejszenia zużycia paliwa (FE) oraz maksymalnej ochrony silnika. Przeznaczony do najnowszych 
silników benzynowych i Diesla EURO IV oraz EURO V i EURO VI. Kompatybilny z katalizatorami i 
filtrami cząstek stałych (DPF). Spełnia także wymagania specyfikacji PSA B71 2290 oraz GM-OPEL 
dexos2.
Dopuszczenia producentów: MB 229.51; VW 502 00/505 01; FIAT 9.55535-S1; PSA B71 2290
Poziom jakości: FIAT 9.55535-S1; GM-OPEL dexos2® 
Zalecenia: HYUNDAI, KIA, HONDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUZUKI, SUBARU, SSANGYONG, TOYOTA 

Olej w 100% syntetyczny technologii Ester Core® do doładowanych lub wolnossących 4-suwowych 
silników benzynowych i wysokoprężnych, wyposażonych w układy wtryskowe lub zasilanie 
gaźnikowe. Z katalizatorem lub bez. Maksymalna odporność filmu olejowego, zrównoważona 
polaryzacja - maksymalna odporność na zużycie i ekstremalne temperatury. Najniższe z możliwych 
do uzyskania opory wewnętrzne silnika – maksymalna moc. Przeznaczony do profesjonalnych rajdów 
i wyścigów. Oficjalny olej słynnej firmy tuningowej BRABUS.
Referencje: BRABUS, SUBARU WRT, WRC, Formuła Renault.

Pierwszy na świecie olej silnikowy 10W40 o tak wysokim poziomie jakości. Opracowany w technologii 
MOTUL Technosynthese® do silników nisko- i wysokoprężnych z lub bez doładowania. Oficjalnie 
spełnia wymogi MB 229.3 i VW 502 00, które dotychczas spełniały tylko produkty o lepkości 5W40. 
Zapewnia dłuższe okresy między wymianami oleju, mniejsze zużycie paliwa i oleju w silniku oraz  
bardzo wysoką skuteczność smarowania i odporność na wysokie temperatury, jakie osiągają 
współczesne silniki.
Dopuszczenia producentów: MB 229.3; PSA B71 2300; Renault RN0710/0700; VW 502 00/505 00

W 100% syntetyczny olej silnikowy o zmniejszonej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i siarki. 
Przeznaczony do samochodów z silnikami Diesla i benzynowymi, spełniającymi normy emisji spalin 
EURO IV,  EURO V i EURO VI, wyposażonymi w filtry czastek stalych (DPF, FAP) i wymagającymi olejów 
wykonanych w technologii „Mid SAPS”, o wysokiej lepkości wysokotemperaturowej HTHS. Również do 
starszych pojazdów, w których zalecana jest klasa jakości ACEA A3/B3 lub A3/B4. 
Dopuszczenia producentów: BMW LL-04; FORD WSS M2C 917A; GM-OPEL dexos2 - License number: 
GB2B0325011; MB-Approval 229.51; PORSCHE A40; Renault RN0710/0700; VW 502 00/505 00/505 01; 
FIAT 9.55535-S2. Zalecenia: NISSAN, KIA, SUZUKI, SSANGYONG

Najwyższej jakości w 100% syntetyczny olej silnikowy specjalnie opracowany do najnowszej  
generacji silników Diesla „BlueHDi” wyposażonych w układy katalityczne SCR oraz filtry czątek 
stałych DPF koncernu PSA wymagających oleju oficjalnie zaaprobowanego zgodnie z wymaganiami 
„PSA B71 2312”. Odpowiedni także do niektórych ilników benzynowych i Diesla z filtrami cząstek 
stałych DPF. Sprawdź zalecenia w instrukcji obsługi pojazdu. 
Dopuszczenia producentów: PSA B71 2312

Najwyższych parametrów w 100% syntetyczny paliwooszczędny olej silnikowy specjalnie opracowany 
do samochodów osobowych VOLVO. Do najnowyszych silników EURO VI „DRIVEE” benzynowych 
(VEP) i Diesla (VED) wyposażonych w najnowsze katalizatory i filtry cząstek stałych (DPF). Może być 
także używany do innych silników wymagających oleju klasy 0W-20 o niskim tarciu wewnętrznym i 
niskiej lepkości HTHS (≥ 2.6 mPa.s). Odpowiedni także do silników benzynowych wymagających oleju 
paliwooszczędnego klasy ACEA A1/B1 klasy lepkości 0W-20 np. HONDA, NISSAN, SUBARU
Dopuszczenia producentów: Volvo Car Corporation RBS0-2AE (do silników serii DRIVE-E)

Motul Deutshland GmbH 
Biuro w Warszawie
Ul. Grzybowska 4/135
00-131 Warszawa

Moly-Trimer, ZDDP, Anti-Shudder Dura-
bility, Long Life, Organic Acid Technology. 
Dzięki temu otrzymywane wyroby finalne 
charakteryzują się stabilnością parame-
trów, co sprawia łatwy rozruch silnika 
w temperaturach dochodzących do -42° C  
i wydłuża okres między wymianami ole-
ju. Mogą być używane w szerokim zakre-
sie temperatur oraz różnych warunkach 
klimatycznych.

Produkty Mitasu są dostępne w wie-
lu krajach, gdzie cieszą się pozytywny-
mi opiniami i potwierdzają nasze motto:  
Quality – Always (jakość przede wszyst-
kim). W Polsce ich dystrybucją zajmuje 
się firma MitOil.                                 n Fo

t.
 A

u
to

m
o

r
e,

 M
it

O
il



24 | PRAKTYKA WARSZTATOWA | MeCHANIKA

Autonaprawa | Marzec 2016 Autonaprawa | Marzec 2016

Gear Tronic 
– profesjonalna wymiana oleju

jące na kontrolę procesu wymiany, jak 
również w dwie oddzielne wagi elektro-
niczne do oleju zużytego i świeżego oraz 
wskaźnik stanu napełnienia. 

Operacja przebiega inaczej niż w przy-
padku wymiany oleju w silniku, gdzie 
najpierw spuszczany jest zużyty olej, 
a następnie wlewany nowy. W skrzy-
ni biegów jest to operacja dynamiczna, 
gdyż jej napełnienie olejem musi być 
utrzymywane na jednakowym poziomie 
podczas całego procesu. Inaczej można 
doprowadzić do poważnego uszkodzenia 
przekładni.

Podobnie jak nie ma jednego oleju 
przekładniowego do wszystkich pojaz-
dów, tak nie występuje również jeden 
rodzaj przyłącza do układu olejowego. 
Różni się on w zależności od marki i mo-
delu samochodu. Dlatego potrzebne są 
różne adaptery. Liqui Moly oferuje za-
równo uniwersalne zestawy końcówek, 
jak i przeznaczone do danego modelu 
samochodu. Wraz z instrukcją obsługi 
można je przechowywać w urządzeniu 
Gear Tronic.

Pierwszy krok podczas dokonywanej 
wymiany oleju polega na użyciu nowe-
go preparatu czyszczącego do automa-
tycznych skrzyń biegów z linii Pro-Line 
w celu usuwania z ich wnętrza nagaru, 
wody oraz pozostałych zanieczyszczeń. 
Następnie należy zdemontować miskę 
olejową i wyczyścić ją. Kolejnym kro-
kiem jest wymiana filtra oleju. Potem 
na stępuje najbardziej pracochłonna 
czynność główna, czyli wymiana oleju 
przekładniowego. 

Na koniec, z oddzielnego zbiornika 
wtłaczany jest dodatek do oleju ATF. Po-
prawia on przebieg zmiany biegów i kon-
serwuje uszczelnienia skrzyni. 

Pomimo, iż obsługa urządzenia Gear 
Tronic jest prosta, w pakiecie oferowa-
nym przez Liqui Moly znajduje się rów-
nież odpowiednia instrukcja i możliwość 
uczestnictwa w szkoleniu.                   n Fo
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Piotr Kasprzak
Prezes Liqui Moly Polska

Systematycznie rośnie popularność  
pojazdów wyposażonych w automatyczne 
skrzynie biegów. W nich również należy 
wymieniać olej, w czym pomocne jest nowe 
urządzenie Liqui Moly Gear Tronic

Olej w przekładni automatycznej po-
winien być  wymieniany co 80 do 120 
tys. km przebiegu pojazdu lub co czte-
ry do sześciu lat. Częstotliwość ta zależy 
przede wszystkim od zaleceń producenta 
samochodu, a także od stylu jazdy kie-
rowcy, warunków eksploatacji oraz samej 
konstrukcji skrzyni. 

We współczesnych samochodach 
wraz z mocą silnika rośnie liczba prze-
łożeń przy zachowaniu tej samej wielko-
ści skrzyni, co prowadzi do większych 
jej obciążeń termicznych i szybszego 
przepracowania oleju, czyli utraty jego 
funkcji.

Wymiana oleju w przekładni auto-
matycznej jest znacznie bardziej skompli-
kowana niż w przypadku silnika. Urządze-
nie Liqui Moly Gear Tronic wraz z opraco-
wanymi specjalnie dodatkami umożliwia 
profesjonalne przeprowadzenie poszcze-
gólnych jej etapów, takich jak czyszczenie, 
odsysanie, płukanie i napełnianie.

Cechą szczególną urządzenia Liqui 
Moly Gear Tronic jest uniwersalność.   
Podłączenie do przekładni możliwe jest 
poprzez rurkę prowadzącą bagnet kontro-
lny, przyłącza chłodnicy lub bezpośrednio 
do skrzyni biegów. Urządzenie wyposa-
żone jest w szklane wzierniki pozwala-

Szeroki zakres zastosowań, od świateł mijania, drogowych, 
przeciwmgłowych, poprzez światła pozycyjne, światła stop, 
kierunkowskazy, aż do oświetlenia tablic rejestracyjnych, desek 
rozdzielczych czy wnętrz pojazdów. Przeznaczone do samochodów 
osobowych, dostawczych, ciężarowych, do pojazdów specjalnych 
i motocykli. W wariantach: Standard, Xenon Light, Blue Light, All 
Season, Heavy Duty, Rally, wzmocnione żarówki specjalne Special 
Xenon Light, Special Halogen Light z dopuszczeniami do ruchu 
drogowego.

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Polska
Tel. +48 32 60 36 107
Fax +48 32 60 36 108
e-mail: ricambi@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl

ŻarówkiReine, Norwegia
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www.denso-am.pl
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Wydawnictwo Technotransfer 
poleca 

podręcznik nowoczesnego  
blacharstwa samochodowego 

Opracowanie zawiera m.in.:
•  wiadomości na temat budowy współczesnych nadwozi 

i materiałów używanych do ich wykonywania;
•  szczegółowe opisy technologii poważnych, średnich 

i drobnych napraw powypadkowych.

Liczba stron 208, oprawa twarda, cena 48 zł

Książkę można zamówić ze strony www.e-autonaprawa.pl
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Porady ZF Services 

Więcej troski o sprzęgło  
To, co często z początku wydaje się 

nieistotnym problemem, jak na przykład 
szarpanie w trakcie ruszania, może szyb-
ko spowodować konieczność kosztownej 
naprawy. Wynikające z nadmiernego ob-
ciążenia tarcie między dociskiem sprzę-
gła a jego pokrywą lub kołem zamacho-
wym może skutkować miejscowym prze-
grzewaniem się powierzchni ciernych. 
Takie punkty przeciążeń termicznych 
zwiększają ryzyko powstawania pęknięć 
i ubytków na częściach metalowych oraz 
na okładzinach tarcz. Ponadto mogą 
one powodować awarie dwumasowych 
kół zamachowych, ponieważ stosowany 
w nich specjalny smar twardnieje pod 
wpływem długotrwałego oddziaływania 
wysokiej temperatury. W takim wypadku 
konieczna jest wymiana dwumasowego 
koła zamachowego.

Inne możliwe przyczyny awarii sprzę-
gła to zatłuszczenia powierzchni ciernych 
lub obecność smaru na uszczelkach wału 
korbowego i wału skrzyni biegów, wycie-
ki smaru z łożyska pilotującego w wale 
korbowym oraz nieszczelności hydrau-
licznego systemu sterowania sprzęgła. 
W związku z tym ważne jest wykonanie 
dokładnej diagnozy, w celu ustalenia 
rzeczywistego źródła problemu i jego na-
tychmiastowe usunięcie. 

Podczas wymiany sprzęgła istotne 
jest dokładne sprawdzenie sąsiednich 
elementów, co może zapobiec dalszym 
szkodom i konieczności wykonania kosz-
townej naprawy. W przypadku pojazdów 
z hydraulicznym systemem sterowania 
sprzęgła problemy może sprawiać także 
obecność powietrza w tym układzie. 

Jeżeli źródła problemu nie da się 
zdiagnozować w najbliższym otoczeniu 
sprzęgła, konieczna staje się jego roz-
biórka po wymontowaniu skrzyni biegów. 
W związku z tym specjaliści ZF Services 
mają dla mechaników kilka porad i za-
leceń. Najważniejsze jest, ich zdaniem, 
zachowanie całkowitej czystości monto- Fo

t.
 Z

F 
Se

r
v

ic
es

wanych elementów. Nawet dotknięcie 
powierzchni sprzęgła tłustymi rękami 
może skutkować jego późniejszym nie-
prawidłowym funkcjonowaniem. Pia-
sta sprzęgła powinna być odpowiednio 
nasmarowana. W przypadku nałożenia 
zbyt dużej ilości smaru, siły odśrodko-
we spowodują rozlanie się mazi na po-
wierzchnię sprzęgła. Przed zamontowa-
niem tarczy sprzęgła należy sprawdzić ją 
pod kątem bicia osiowego. Aby uniknąć 
uszkodzenia wielowypustu piasty, pod-
czas jej łączenia z wałem skrzyni bie-
gów nie wolno stosować zwiększonej 
siły. Śruby łączące docisk z kołem za-
machowym i obudowę skrzyni biegów 
z korpusem silnika powinny być dokrę-
cane w kolejności zgodnej z instrukcją 
producenta (z wykorzystaniem schema-
tu gwiazdy) oraz z użyciem podanych 
momentów obrotowych. 

Przy wymianie tarczy i docisku sprzę-
gła specjaliści ZF Services zalecają do-
kładną inspekcję systemu jego rozłącza-
nia oraz ewentualną wymianę zużytych 
części tego mechanizmu. Koncentryczne 
hydrauliczne siłowniki wysprzęglające, 
stosowane w niektórych modelach samo-
chodów, wymagają z reguły całkowitej 
wymiany. 

Jeżeli którykolwiek z elementów są-
siadujących ze sprzęgłem jest zużyty lub 
uszkodzony, należy też go wymienić, aby 
zapobiec późniejszej kosztownej rozbiór-
ce układu napędowego.

Oferta ZF Services obejmuje sprzęgła, 
dwumasowe koła zamachowe i systemy 
sterowania sprzęgła renomowanej marki 

Z powodu zmian konstrukcji innych części układu napędo-
wego sprzęgła muszą wytrzymywać coraz większe obciążenia, 
których skutkiem mogą być naprężenia materiałowe zagraża-
jące trwałości tych elementów

Sachs. Są w niej także zestawy sprzęgła 
wraz z wszystkimi elementami niezbęd-
nymi do wykonania jego naprawy. Więcej 
informacji na ten temat można uzyskać 
na stronie www.zf.com/sachs. W ramach 
naszej Informacji Serwisowej dostępne 
są  dodatkowe porady, które można po-
brać ze strony internetowej  www.zf.com/
serviceinformation.                             n

Sprzęgło, umiejscowione między silni-
kiem a skrzynią biegów, poddawane jest 
działaniu coraz większych momentów 
obrotowych i mocy silników. Szczególnie 
widoczna jest tendencja do stosowania 
silników Diesla o coraz większych mo-
mentach obrotowych. W związku z tym 
specjaliści z ZF Services zalecają warsz-
tatom diagnozowanie usterek sprzęgieł 
nawet w przypadku pozornie niewiel-
kich problemów, takich jak zmniejszenie 
mocy w trakcie ruszania. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat 
przeciętna moc silników nowoczesnych 
samochodów osobowych zwiększyła 
się z 90 do 103 kW. Jeszcze bardziej 

wzrosły się momenty obrotowe silników  
wysokoprężnych. Obecnie moment rzędu 
400 Nm nie jest niczym wyjątkowym. 
Jednocześnie, w tym samym czasie, 
średnia masa pojazdu zwiększyła się  
o 50 kilogramów. 

Ponadto specjaliści z ZF Services 
zaobserwowali jeszcze jedno zjawisko: 
„Z powodu większej mocy silnika wielu 
kierowców nie zdaje sobie sprawy z masy 
holowanej przez nich przyczepy. Mocny 
SUV jest w stanie ciągnąć dwutonową 
przyczepę na nierównej drodze, lecz taka 
jazda bardzo obciąża sprzęgło. Z tego 
powodu jego uszkodzenia nie należą do 
rzadkości”. 
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Duża moc silników sprawia, że znacznych dodatkowych obciążeń nie odczu-
wają kierowcy, tylko sprzęgła samochodów

Uszkodzenia 
ciernych po-

wierzchni tarczy 
i docisku sprzę-
gła kwalifikują 
cały podzespół 

do wymiany  
na nowy zestaw 

wybrany z oferty 
na www.zf.com/

sachs

Nowa tarcza sprzęgłowa wymaga 
przed zamontowaniem sprawdze-
nia jej bicia osiowego czujnikiem 
zegarowym na odpowiednim 
statywie

W zestawach montażowych marki Sachs znaj-
dują się dokładnie odmierzone porcje smaru 
do wielowypustu piasty. Należy je wykorzy-
stać w całości

Książki WKŁ w e-autonaprawie 10%taniej
✔  Wejdź na stronę: 
 www.e-autonaprawa.pl
✔  Wybierz przycisk KSIĄŻKI
✔  Przejrzyj katalog
✔  Zaznacz interesujące Cię 
 pozycje 
✔  Kup, nie odchodząc od komputera!
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Diagnostyka EOBD testery diagnostyczne, niezbędne w przy-
padku serwisów specjalizujących się 
w diagnozowaniu i naprawach elektroniki 
samochodowej.

Od wielu już lat zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa konieczne 
jest w trakcie okresowych badań tech-
nicznych pojazdów na stacjach kontroli 
pojazdów przeprowadzenie kontroli po-
kładowych systemów elektronicznych 
przyrządem diagnostycznym działającym 
zgodnie z protokołem EOBD. Ich głów-
nym celem jest kontrola poprawności 
funkcjonowania silnika pod kątem speł-
niania norm emisji substancji toksycz-
nych w spalinach. 

W trakcie normalnej eksploatacji sa-
mochodów nie ma potrzeby dokonywa-
nia diagnostyki z wykorzystaniem przy-
rządów komunikujących się z centralnym 
ich sterownikiem poprzez złącze EOBD, 
dopóki nie pojawią się jakiekolwiek 
problemy z którymkolwiek z systemów 
i układów, co sygnalizowane jest jedno-
znacznie przez zapalenie się odpowied-
niej kontrolki. Jeśli taka sytuacja poja-
wia się, konieczne jest zdiagnozowanie 
zaistniałej usterki. W tym celu podłącza 
się specjalistyczny przyrząd do złącza 
diagnostycznego pojazdu i dokonuje się 
odczytu zapisanych w pamięci jego ste-
rownika usterek oraz towarzyszących im 
parametrów pracy niesprawnego układu. 
W zależności od otrzymanych w ten spo-
sób informacji podejmowane są dalsze 
czynności diagnostyczne i naprawcze. 
Użycie bardziej rozbudowanych przyrzą-
dów pozwala również na programowanie 
i kodowanie nowych elementów syste-
mów elektronicznych po ich wymianie. 

Przydatność przyrządów diagnostycz-
nych do obsługi elektronicznych syste-
mów sterujących w pojazdach samocho-
dowych w warsztacie uzależniona jest 
przede wszystkim od zakresu obsługiwa-
nej ilości marek i modeli pojazdów oraz 
od ilości obsługiwanych systemów, a tak-
że dostępnych funkcji diagnostycznych. 

Tester Launch X-431 Pro
Jest to przykład najbardziej uniwersalne-
go spośród obecnie dostępnych na rynku 
przyrządów do obsługi elektronicznych 
systemów sterujących w pojazdach. 
Może on komunikować się z pojazdami 
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ponad siedemdziesięciu marek w bardzo 
szerokim zakresie funkcji diagnostycz-
nych. 

Przyrządy tego typu oparte są coraz 
częściej na współpracy z telefonami ko-
mórkowymi. Mają konstrukcję sprowa-
dzającą się do samej wtyczki wpinanej 
w złącze diagnostyczne pojazdu. Prze-
twarzanie zbieranych ze sterownika infor-
macji realizowane jest przez od powiednie 
oprogramowanie diagnostyczne, zainsta-
lowane w telefonie komórkowym z syste-
mem operacyjnym typu Android lub Ap-Fo
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Andrzej Kowalewski
Prezes Zarządu
Launch Polska

Obecnie produkowane pojazdy samocho-
dowe wyposażone są w elektroniczne, 
mikroprocesorowe systemy sterujące, kon-
trolujące i nadzorujące pracę poszczegól-
nych zespołów, układów i mechanizmów

ple. Wymiana informacji pomiędzy telefo-
nem a interfejsem (wtyczką) realizowana 
jest drogą transmisji radiowej. 

System Golo
Interfejs diagnostyczny Golo wpinany 
w złącze diagnostyczne pojazdu umoż-
liwia diagnozowanie pojazdów na odle-
głość (bez względu na ich usytuowanie) 
z wykorzystaniem Internetu. Przy użyciu 
telefonu z zainstalowaną na nim aplika-
cją diagnostyczną Golo możliwe jest przy 
wykorzystaniu interfejsu wpiętego w złą-
cze diagnostyczne odczytywanie i kaso-
wanie kodów usterek standardu EOBD 
zapisanych w pamięci sterownika oraz 
podgląd parametrów rzeczywistych. 

Podczas komunikacji ze sterownikiem 
diagnozowanego pojazdu interfejs Golo 
łączy się bezprzewodowo z telefonem 
dzięki wykorzystaniu odpowiedniej apli-
kacji, a następnie, poprzez sieć interneto-
wą, z przyrządem X-431 Pro, który może 
dokonywać czynności diagnostycznych. 

Interfejsy Golo wykorzystują specjal-
nie stworzoną do tego celu platformę 
internetową, zrzeszającą użytkowników 
urządzeń Golo (właścicieli pojazdów sa-
mochodowych) oraz przyrządów diagno-
stycznych X-431 Pro (warsztaty samo-
chodowe). Dzięki tej platformie możliwa 
jest wymiana informacji, a także wysy-
łanie wiadomości z załącznikami (zdję-
ciami, dokumentami lub filmami). Może 
ona służyć także uczestnikom ruchu dro-
gowego choćby do uzyskiwania informa-
cji o aktualnych warunkach drogowych 

Wprowadzenie do konstrukcji samo-
chodów sterowników elektronicznych 
umożliwiło zdecydowane zwiększenie 
komfortu jazdy, znaczną poprawę bez-
pieczeństwa wszystkich uczestników 
ruchu drogowego, a także zwiększenie 
osiągów silników oraz znaczne zmniej-
szenie emisji do atmosfery szkodliwych 
substancji zawartych w spalinach.

Korzyściom tym, odczuwanym w wie-
lu aspektach użytkowania pojazdów, to- 
warzyszy jednak wiele nowych pro-
blemów, z którymi muszą sobie radzić 
usługowe warsztaty i serwisy. Na przy-
kład diagnozowanie takich pojazdów jest 
niemożliwe bez użycia specjalistycznego 
przyrządu diagnostycznego, nawiązują-
cego komunikację z ich sterownikami 
poprzez specjalne złącza diagnostyczne. 
Oprócz odpowiedniego sprzętu niezbęd-
na jest współczesnemu mechanikowi-
diagnoście wiedza z zakresu konstrukcji 
i funkcjonowania tego typu systemów 
elektronicznego sterowania pracą wszyst-
kich układów samochodowych. 

Działanie sterowników
Zastosowane w samochodach zintegro-
wane elektroniczne systemy sterowania 
oparte są na technice mikroproceso-
rowej, zapewniającej za pomocą roz-
maitych czujników nadzór i kontrolę 
w czasie rzeczywistym nad przebiegiem 
procesów zachodzących w poszczegól-
nych podzespołach i mechanizmach po-
jazdów. Odpowiednio zaprogramowane 
procesory dokonują w razie potrzeby ich 

bieżącej korekty. Decyduje o tym mikro-
procesorowa interpretacja i analiza otrzy-
mywanych danych. Sterownik porównuje 
występujące wartości rzeczywiste z pa-
rametrami zapisanymi w swojej pamięci 
i w przypadku stwierdzenia niezgodności 
pomiędzy nimi wysyła do elementów wy-
konawczych odpowiednio skorygowane 
wartości modyfikujące pracę poszczegól-
nych systemów. 

Tak skonstruowane systemy elektro-
niczne posiadają funkcję „samodiagno-
zy”, zapewniającą ciągłe monitorowanie 
otrzymywanych sygnałów. Dzięki niej 
w przypadku wykrycia rozbieżności wy-
kraczających poza granice dopuszczalnej 
tolerancji generowany jest tzw. kod uster-
ki wraz z towarzyszącymi jej parametrami 
pracy, co powoduje zapalenie się kontrol-
ki na tablicy wskaźników, informującej 
kierowcę o wystąpieniu niesprawności, 
oraz dokonanie odpowiedniego zapisu 
w elektronicznej pamięci sterownika.

Rodzaje urządzeń diagnostycznych  
Stosownie do specjalizacji warsztatu 
i zakresu prowadzonej w nim działalno-
ści usługowej wykorzystywane są różne 
przyrządy. Wykonywane przez nie funk-
cje diagnostyczne uzależnione są od 
stopnia zaawansowania ich konstrukcji 
i zaprogramowanych możliwości. Naj-
prostszą wersję takich urządzeń stanowią 
czytniki kodów usterek, zaspokajające 
potrzeby warsztatów mechanicznych lub 
blacharsko-lakierniczych. Do najbardziej 
skomplikowanych należą zaawansowane 

Możesz wygrać jedno z pięciu 5-litrowych opakowań oleju syntetycznego  
Motul RBSO-2AE 0W20 ufundowanych przez firmę Motul,
jeśli zakreślisz właściwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz wyczerpująco opiszesz kwestię poruszoną w pytaniu 5. Nie znasz niektórych 
od powiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „Specyfika smarowania silników Volvo”, następnie wypełnij kupon zamieszczony 
poniżej i wyślij go na adres redakcji do 31 marca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl. 

KONKURS!

PYTANIA KONKURSOWE
I Olej Motul Specific RBS0-2AE 0W-20 od konkurencyjnych produktów różni się:
   ❏ a. półsyntetyczną bazą    ❏ b. minimalną zawartością dodatków
   ❏ c. przyspieszonym utlenianiem    ❏ d. bardzo niską lepkością

II Oszczędności energetyczne ze smarowania nowych silników Volvo olejem Motul Specific RBS0-2AE 0W-20 
wynoszą w porównaniu z olejem 15W-40:
   ❏ a. 2,25%             ❏ b. 2,45%            ❏ c. 3,43%            ❏ d. 4,34%

III Energooszczędność oleju Motul Specific RBS0-2AE 0W-20 to przede wszystkim efekt:
   ❏ a. niskiej lepkości    ❏ b. odporności na utlenianie
   ❏ c. obniżonej temperatury pracy    ❏ d. wewnętrznej czystości silnika

IV Ograniczenie emisji CO2 do poziomu 95 g/km można uzyskać dzięki:
   ❏ a. filtrom cząstek stałych    ❏ b. niskiej lepkości olejów
   ❏ c. paliwom gazowym    ❏ d. napędom hybrydowym

V Dlaczego zastosowanie w silniku Drive-E oleju innego niż zgodny z wymaganiami Volvo VCC RBS0-2AE  
może spowodować jego awarię?
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu ...................................................................................................................
Dokładny adres ................................................................................................................................................
Telefon ........................................ e-mail ..........................................................................................................

Autonaprawa

pl. Nowy Targ 28/14

50-141 Wrocław

Autonaprawa
MIESIĘCZNIK BRANŻOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)

Prosimy
przesłać pocztą 

lub faksem:
71 343 35 41

Formularz elektroniczny 
znajduje się na stronie:

http://e-autonaprawa.pl/konkurs

✁

Interfejs 
goloTester  

diagnostyczny 
X-431 Pro
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funkcji, przydatnych zarówno samemu 
użytkownikowi pojazdu, jak i pracowni
kom zarządzającym pojazdami firmowy
mi. Aplikacja tej wersji interfejsu daje 
możliwość pełnego monitorowania pa
rametrów ruchu pojazdu, w którego złą
cze jest on wpięty. Pozwala bowiem na 
śledzenie przebiegu pojazdu, jego pręd
kości, czasu jazdy oraz zużycia paliwa. 
Przydatne jest również korzystanie z wie
lu tzw. funkcji alarmowych, sygnalizują
cych pozostawienie otwartych drzwi czy 
okien, włączonych świateł po unierucho
mieniu pojazdu, przekroczenie dopusz
czalnej, ustalonej prędkości jazdy oraz 

poruszanie się poza ustalonym wcześniej 
dopuszczalnym obszarem. 

Aplikacja umożliwia również wykry
wanie ekstremalnych przyspieszeń i ha 
mowań w trakcie jazdy. Stwarza też wa
runki do precyzyjnej analizy kosztów eks
ploatacji pojazdu.

Zdecydowanie najważniejszą zaletą 
stosowania w trakcie eksploatacji po
jazdu interfejsów Golo jest uzyskiwanie 
zdalnej pomocy technicznej ze strony 
warsztatu. W przypadku wystąpienia ja
kiejkolwiek usterki w trakcie jazdy użyt
kownik pojazdu wybiera za pomocą plat
formy internetowej warsztat posiadający 
przyrząd X431 Pro, który jest w stanie 
zdalnie zdiagnozować uszkodzony samo
chód. Po dokonaniu szybkiej, wstępnej 
analizy diagnostycznej sygnalizowanego 
uszkodzenia warsztat proponuje kierow
cy holowanie samochodu lub dalszą, 
ostrożną jazdę do miejsca naprawy. Jeśli 
kierowca decyduje się na wykonaniu na
prawy w warsztacie, który dokonał zdal
nej diagnozy, personel tej placówki ma 
czas na zamówienie niezbędnych części 
zamiennych i organizacyjne przygotowa
nie się do wykonania usługi. 

Tego rodzaju systemy już w nie
dalekiej przyszłości staną się standar
dem w zakresie obsługi pojazdów samo   
chodowych.                                       n

czy pomocy w odnalezieniu celu podróży, 
a także do przekazywania sobie wzajem
nie danych o niebezpiecznych sytuacjach 
na drodze (wypadkach) i tworzących się 
korkach. 

Wymiana informacji z użyciem tej 
platformy wykorzystywana jest również 
do wzajemnej pomocy pomiędzy warsz
tatami samochodowymi posiadającymi 
testery diagnostyczne X431 Pro. 

Wykorzystanie sieci GSM
Rozbudowana wersja interfejsu Golo wy
posażona we własną kartę SIM umoż
liwia korzystanie z wielu dodatkowych 

✁
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5-litrowe opakowanie  
oleju syntetycznego 
Motul RBSO-2AE 0W20 
(lub innego w 100% synetycznego, 
dobranego na stronie:  
www.dobierz-olej.pl) 

Zrzuty z ekranu smartfona z zainstalowaną aplikacją golo. 
Od lewej: funkcje zdalnej diagnostyki, przykłady funkcji alarmowych, 
mapa warsztatów umożliających zdalną diagnostyką pojazdów

www.zf.com/pl/sachs/roadshow

SACHS Roadshow 2016
                   Poczuj moc wiedzy i siłę praktyki!
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Wymiana klocków hamulcowych 
według firmy Bosch

akcesoria niezbędne do prawidłowej  
wymiany. Obecnie zestawy Bosch  
(rys. 1) zawierają takie same elementy, 
jak zestawy oryginalne lub dostarcza
ne przez konkurencyjnych producen
tów (rys. 2). Poniżej znaleźć można 
informację, jak prawidłowo dobrać ze
stawy klocków zawierające akcesoria 
pomocnicze. Jest ona dostępna w dwu 
aplikacjach TecDoc (rys. 3, 4 i 5) oraz 
w starej (rys. 6) i nowej (rys. 7) wersji 
programu ESI[tronic].                     n
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Najważniejszym układem w każ-
dym samochodzie są hamulce, 
gdyż to one wpływają przede 
wszystkim na bezpieczeństwo 
kierowcy i pasażerów. Dlatego 
bardzo istotna jest dbałość  
o prawidłowe ich serwisowanie

Wszystkie podzespoły układu hamulco
wego należy systematycznie kontrolować 
a w razie stwierdzenia jakichkolwiek 
uszkodzeń niezwłocznie je wymieniać. 
Ważne, aby wymiany poszczególnych 
elementów, a zwłaszcza takich, jak klocki 
i tarcze hamulcowe, były zgodne z ustalo
nymi zasadami, ponieważ od nich zależy 
zachowanie prawidłowej współpracy po
między ich ciernymi powierzchniami. Nie 
chodzi tu tylko o idealne doleganie kloc
ka do tarczy, lecz także o to, aby siły na

cisku powstające na powierzchni klocka 
były rozłożone równomiernie. Zdarza się 
– iż po wymianie klocków hamulcowych 
słyszalne są niedopuszczalne dźwięki po
jawiające się podczas hamowania, głów
nie w końcowej jego fazie, przy bardzo 
niskich prędkościach. 

Powodem tego zjawiska może być 
pozostawienie starych, zużytych już ele
mentów montażowych. Dlatego Bosch 
rozszerzył swoją ofertę klocków hamul
cowych o zestawy zawierające wszystkie 

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 6

Rys. 5

Rys. 7
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Podręcznik mechaniki pojazdowej

Odśrodkowy tłumik drgań 
typu wahadłowego

momentu obrotowego. Kolejnym krokiem 
stało się jego zastosowanie w tradycyjnym 
układzie napędowym z jedno częściowym 
(„sztywnym”) kołem zamachowym oraz 
tarczą sprzęgła wyposażoną w zwykły 
tłumik drgań. 

Dzięki badaniom przeprowadzonym 
kilka lat temu udało się zaprojektować 
takie rozwiązanie i przygotować jego se-
ryjną produkcję. 

Konstrukcja tarczy sprzęgła z odśrod-
kowym tłumikiem typu wahadłowego 
zapewnia najlepszy poziom tłumienia 
przy jak największej masie bezwładno-
ściowych wahadełek umieszczonych 
w jak najmniejszej przestrzeni. In - 
nowacyjnym rozwiązaniem marki LuK 
jest nadanie tym wahadełkom trape-
zowego kształtu, co w odróżnieniu od 
innych podobnych tłumików umożliwia 
im wykonywanie ruchów nie tylko linio-
wych, lecz także obrotowych. Zwiększy-
ło to dodatkowo wydajność tłumienia 
drgań i pozwoliło zmniejszyć wymiary 
całego podzespołu. 

Prototyp nowego produktu zainstalo-
wano i przetestowano w sześciu różnych 
modelach pojazdów. We wszystkich tych 
zastosowaniach tarcza sprzęgła z odśrod-
kowym tłumikiem drgań typu wahadło-
wego pod względem wydajności i kosz-
tów wykazywała właściwości pośrednie 
pomiędzy tradycyjnym tłumikiem drgań 
a kołem dwumasowym (DKZ). Umoż-
liwiała bowiem ekonomiczny styl jazdy 
w stopniu porównywalnym z kołem dwu-
masowym, zapewniając równocześnie 
skuteczne tłumienie drgań przy niskich 
prędkościach obrotowych wału korbowe-
go. Oznacza to, że spełnia ona wymaga-
nia dotyczące komfortu jazdy nieosiągal-
ne przy tradycyjnym systemie tłumienia 
drgań i może być stosowana także w tych 
układach napędowych, w których koło 
dwumasowe nie jest rozwiązaniem bez-
względnie koniecznym.                       n

Koncepcja downsizingu należy do naj-
nowszych konstrukcyjnych trendów w bu-
dowie samochodowych silników spalino-
wych. Jednak przy swych niewątpliwych 
zaletach – konstrukcje tego rodzaju od- 
znaczają się wyższym poziomem genero-
wanych drgań skrętnych przenoszonych 
na dalsze części układów napędowych, 
co jest zjawiskiem z różnych względów 
niepożądanym. Dotychczas jedynym spo-
sobem jego ograniczania było stosowanie 
kosztowych i kłopotliwych w naprawach 
dwumasowych kół zamachowych, lecz 
specjaliści marki LuK opracowali dla tego 
rozwiązania ekonomiczną alternatywę 
w postaci tarczy sprzęgła z odśrodkowym 
tłumikiem drgań typu wahadłowego. 

Pod względem skuteczności ten nowy 
produkt zapewnia efekty pośrednie po-
między klasycznym kołem dwumaso-
wym a standardową tarczą sprzęgła z tłu-
mikiem drgań i można go stosować przy 
silnikach spalinowych z momentem ob-
rotowym do 250 Nm, uzyskiwanym przy 
stosunkowo niskich obrotach. 

Dwumasowe koło zamachowe (DKZ) 
zostało skonstruowane ponad trzydzieści  
lat temu i nadal jest najskuteczniej-
szą metodą tłumienia drgań skrętnych 
w układzie napędowym. Zastosowanie 
w nim dziesięć lat temu odśrodkowe-
go tłumika typu wahadłowego znacznie 
zwiększyło efekt tłumienia drgań. Dla-
tego firma Schaeffler zdecydowała się 
zastosować ten rodzaj tłumika również 
w innych swych konstrukcjach z zakresu 
układów napędowych. Takie rozwiązanie 
wykorzystywane jest masowo na przy-
kład w nowo czesnych przetwornikach 

Grupa Schaeffler jest wiodącym dostawcą części zamiennych do pojazdów  
użytkowych i urządzeń przemysłowych na całym świecie. Jako dostawca precyzyjnych  
produktów i rozwiązań dla silników, skrzyń biegów oraz podwozia, jak również 
łożysk tocznych i ślizgowych dla różnorodnych urządzeń przemysłowych,  
Schaeffler ma zdecydowany udział w kształtowaniu „mobilności jutra”

Produkowana przez firmę Schaeffler tar-
cza sprzęgłowa z tego rodzaju tłumikiem 
zwiększa komfort jazdy oraz przyczynia 
się do redukcji emisji CO2, zmniejszając 
też koszty eksploatacji pojazdu. 

Nowa kon
strukcja 

tarczy sprzę
gła marki LuK 

z tłumikiem 
wahadłowym

Tradycyjne dwumasowe 
koło zamachowe

Dwumasowe 
koło za

machowe  
z tłumikiem 

wahadłowym
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Wymiana rozrządu w silniku CBDB 
z Grupy VW
Dwulitrowy silnik common rail oznaczony kodem CBDB 

stosowany jest między innymi w modelach: VW Golf V 

i VI oraz VW Jetta. Osiąga duże przebiegi, co wymusza 

okresową wymianę elementów rozrządu.
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2013-12-26 07:10

Smarowanie automatycznych 
skrzyń biegów

Pojazdy z automatycznymi skrzy -
niami biegów są wygodne w użytko-
waniu, lecz obsługujących je mecha-
ników stawiają przed dylematem: 
wymieniać olej przekładniowy 
czy też nie?

2013-11-15 07:14

Obsługa świec żarowych

Sezon jesienno-zimowych chłodów 
zwiększa ryzyko uszkodzenia tych 
samochodowych elementów, które są 
wtedy najbardziej potrzebne. Należą 
do nich świece żarowe stanowiące 
osprzęt wysokoprężnych silników.

2014-02-03 06:00

Podnośniki samochodowe 
(cz. I)

Specyfi ka obsługi technicznej 
samochodów wymaga korzystania ze 
stanowisk roboczych zapewniających 
personelowi warsztatów bezpieczny 
i wygodny dostęp do obsługiwanego 
pojazdu, w tym również od spodu.

2014-01-20 06:57

Jak czytać etykiety olejów 
silnikowych?

Renoma producentów, piękne opa-
kowania i kolorowe etykiety olejów 
silnikowych nie mogą decydować 
o wyborze.
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Finał SACHS Race Cup 2015

SACHS Race Cup to pomysł 
przedstawicielstwa koncernu 
ZF Friedrichshafen AG w Polsce na 
szkolenie dla mechaników połączone 
z zabawą i wyścigami w rajdowych 
samochodach. W dwumiesięcznym 
cyklu szkoleń wzięło udział ponad 
1200 mechaników.

2013-08-16 06:47

Oprzyrządowanie do R1234yf

Kontrowersje wśród motoryzacyjnych 
koncernów nie zmieniają faktu, iż 
wraz z wprowadzeniem tego czynnika 
chłodniczego powstaje nowy rodzaj 
usług, zmuszający warsztaty do 
inwestycji i szkoleń personelu

2015-07-03 07:51

Układy hamulcowe

W ostatnich latach nastąpiło masowe 
upowszechnienie zaawansowanych 
układów hamulcowych, które 
uprzednio były zarezerwowane 
jedynie dla pojazdów klasy wyższej
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Właściwie przeprowadzona wymiana oleju zmniejsza ryzyko zużycia i awarii auto
matycznej skrzyni, a zwiększa komfort jazdy. Zmniejsza też zużycie paliwa oraz emisję 
CO2. Z pewnością umacnia również pozycję warsztatu w oczach jego klientów. Dlatego 
firma ZF jako renomowany dostawca automatycznych przekładni udostępnia pod marką 
ZF Parts kompletne zestawy serwisowe do wymiany oleju we wszystkich produkowanych 
przez nią skrzyniach montowanych w pojazdach osobowych.                         str. 24

Eksperci koncernu ZF zalecają okresową wymianę oleju w automatycznych skrzy-
niach tej marki po osiągnięciu przez samochód przebiegu 80-120 tysięcy kilometrów 
lub co osiem lat. Jednak duże obciążenie przekładni, np. jazdami sportowymi lub 
częstym holowaniem przyczep, wymaga skrócenia tych serwisowych cykli.
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Przepływomierze Delphi 
na rynku wtórnym

Tak dzieje się jednak tylko wówczas, 
gdy przepływomierz jest całkowicie 
sprawny. Jego czujnik elektryczny ulega 
uszkodzeniu najczęściej z powodu za
nieczyszczeń kurzem lub innymi drob
nymi cząstkami, co oznacza wkrótce ko
nieczność jego wymiany. 

Do typowych objawów niesprawności 
przepływomierza należą: spadek mocy sil
nika i jego nierównomierna praca, zwłasz
cza na biegu jałowym, a nawet całkowite 
zatrzymywanie się. Często wzrasta przy 
tym zużycie paliwa. Inne możliwe przy
czyny awarii to:
	brak styku na złączach elektrycznych; 
	uszkodzone elementy pomiarowe;
	uszkodzenia mechaniczne (z powodu 

wibracji, kolizji drogowych itp.);
	przemieszczenie się elementu pomia

rowego w obudowie. Fo
t.
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Rozwiązywanie problemów  
W przypadku wystąpienia wyżej wspo
mnianych objawów niesprawności nale
ży przeprowadzić test czujnika MAF za 
pośrednictwem pamięci sterownika ECU. 
Zapisany w niej błąd może być bowiem 
odczytany za pomocą urządzenia diagno
stycznego. Dla szczegółowej identyfikacji 
ujawnionej usterki należy sprawdzić:
	złącze czujnika, czyli poprawność jego 

zamocowania i kontakt między styka
mi;

	obudowę przepływomierza pod kątem 
uszkodzenia mechanicznego;

	stan elementów pomiarowych;
	napięcie zasilające przy włączonym 

zapłonie zgodnie ze schematem elek
trycznym danej instalacji (właściwa 
wartość napięcia to 7,5 –14 V; 

	napięcie wyjściowe lub częstotliwość 
impulsów podczas pracy silnika zgod
nie ze schematem elektrycznym danej 
instalacji (właściwe wartości to 05 V, 
012.000 Hz;

	przewody pomiędzy zdemontowa
nym złączem sterownika a złączem 
czujnika zgodnie ze schematem elek
trycznym danej instalacji (właściwa 
wartość: ok. 0 ohm).

Zalety oferty Delphi
Patentowo zastrzeżona konstrukcja ukła
du kompensacji temperatury zapewnia 
znakomitą wydajność czujnika i precyzję 
jego działania w szerokim zakresie tem
peratur otoczenia. Reakcja na zmieniają
ce się warunki pracy silnika jest bardzo 
szybka, gdyż trwa zazwyczaj mniej niż 

Piotr Podrażka
Manager ds. Marketingu DPSS 
w Europie Środkowo-Wschodniej

Delphi od 1970 roku produkuje przepływomierze powietrza 
dolotowego przeznaczone dla producentów samochodów. 
Identyczne produkty dostarczane są przez tę firmę na świa-
towy rynek części zamiennych

15 milisekund w zakresie aż 90% zmian 
ilościowych parametrów przepływu po
wietrza. 

Każdy czujnik jest przetestowany naj
nowocześniejszą kryzą przepływu krytycz
nego, która zapisuje ponad 6000 punk
tów pomiarowych dla optymalnej i precy
zyjnej kalibracji.

W testach sprawdzających zgodność 
ze specyfikacjami OE kontroluje się m.in.:
	stabilność sygnału (występowanie za

kłóceń);
	kompensację temperatury przepływa

jącego powietrza w zakresie od 30°C 
do 70°C;

	kompatybilność elektromagnetyczną.
Innowacyjny, podwójny element grzew
czy zapewnia efektywną pracę, niższe 
zużycie paliwa i  zmniejszoną emisję 
spalin. 

Przepływomierze dostarczane na rynek 
wtórny wykonywane są wyłącznie z no
wych elementów. Nigdy nie stosuje się 
elementów regenerowanych, ponieważ 
ich czyszczenie nie daje w pełni zadowa
lających efektów, co skutkuje nieprawidło
wym odczytem sygnałów przesyłanych do 
ECU.

W ofercie dostępne są dwie opcje za
kupu: kompletny przepływomierz z czujni
kiem lub sam czujnik. Sprzedaży towarzy
szy zaawansowana diagnostyka, umoż
liwiająca odczyt danych rzeczywistych 
z przepływomierza i, jeśli to konieczne, 
ponowna jego adaptacja. 

Opcjonalny pakiet danych technicz
nych VTI zawiera schematy elektryczne, 
instrukcje diagnostyczne i umiejscowienie 

Obecnie roczna produkcja przepływo
mierzy Delphi wynosi ponad 50 milionów 
sztuk dostosowanych do około 500 mo
deli pojazdów. Podzespoły te jako części 
zamienne odpowiadają potrzebom ponad 
25 milionów pojazdów w Europie. W ich 
konstrukcjach wykorzystuje się ponad  
30 patentów Delphi, uzyskanych w  za
kresie technologii detekcji i przetwarza
nia sygnału ilości przepływu powietrza, 

w tym zastrzeżoną konstrukcję układu 
kompensacji temperatury, z zastosowa
niem najlepszej na świecie technologii 
Tcomp. 

Znaczenie przepływomierza powietrza 
Urządzenie to, zgodnie ze swą nazwą, 
mierzy w sposób ciągły ilość powietrza 
przepływającego z atmosfery przez filtr do 
kolektora dolotowego silnika i przekazuje 

Zdaniem ekspertów Delphi, przepły-
womierz masowy po długotrwa-
łym użytkowaniu nie nadaje się już 
do regeneracji 

Na rynku wtórnym dostępne są nie tylko 
kompletne przepływomierze, lecz także 
same ich czujniki MAF

Prawidłowe działanie przepływomierza 
zależy również od stanu jego złącza 
elektrycznego

Obs³uga klimatyzacji  
dla profesjonalistów!
Stacje do obs³ugi klimatyzacji Magneti Marelli to urz¹dzenia na najwy¿szym poziomie, 
skonstruowane na bazie wieloletniego do�wiadczenia. Pozwalaj¹ na szybk¹ i sprawn¹ 
obs³ugê uk³adów klimatyzacji w pojazdach osobowych, ciê¿arowych i autobusach, 
zgodnie z najnowsz¹ norm¹ SAE J2788.  
Baza danych zawieraj¹ca samochody osobowe, ciê¿arowe oraz maszyny budowlane, 
prostota obs³ugi, niskie koszty eksploatacji oraz wsparcie techniczne w postaci call 
center i szkoleñ technicznych gwarantuj¹, ¿e poradzisz sobie z obs³ug¹ i napraw¹ 
ka¿dego uk³adu klimatyzacji. 
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komponentów. Ponadto nabywcy mają 
zapewniony dostęp do szkoleń, wsparcia 
technicznego i informacji online.           n

bieżące wyniki tego pomia
ru do centralnego sterowni
ka ECU. Spośród różnych 
rodzajów przepływomierzy 
powietrza w powszechnym 
użyciu są obecnie konstruk
cje z czujnikiem MAF, czyli 
mierzącym masę powietrza 
na podstawie intensywno
ści chłodzenia owiewanego 
nim drutu oporowego.

Sygnał wyjściowy z czuj
nika przepływomierza jest 
wykorzystywany do pre
cyzyjnego ustalania daw
ki wtryskiwanego paliwa, 
tworząc warunki do jego 
stechiometrycznego, czyli 
całkowitego spalania. Po
zwala to na obniżenie emi
sji spalin i zużycia paliwa 
do niezbędnego minimum, 
bez  negatywnego wpływu 
na osiągi silnika.

Kompletny przepływomierz Delphi dostarczany 
zarówno w ramach dostaw OE, jak i na rynek części 
zamiennych
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Amortyzatory regulowane (cz.V)

Amortyzator ZF CDCI  
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Właściwe umieszczenie i prowadzenie 
ostrza tnącego zależy od modelu amorty-
zatora i systemu jego zamknięcia.

Z otwartego w ten sposób wnętrza trze-
ba usunąć olej i wymontować kolejno:
	grupę części złożoną z tłoczyska, pro-

wadnicy i tłoka;
	cały cylinder z jego zaworem dennym. 
Elementy te należy całkowicie rozmonto-
wać i umieścić w montażowej kolejności 
na czystym podłożu (rys. 4).

Regeneracja
Dla prawidłowego przeprowadzenia roz-
biórki amortyzator należy zamocować 
w stacji roboczej Mangusta Emmetec  
(rys. 3) i otworzyć go, odcinając część 
rury w pobliżu prowadnicy tłoczyska. 

Carlos Panzieri
Konsultant techniczny 
EMMETEC

Model ZF Boge – Sachs CDCI (Internal Continuous Damping 
Control) jest sterowanym elektrycznie amortyzatorem dwu-
rurowym, wyposażonym w tłok z bypassem, którego przekrój 
regulowany jest elektromagnesem

omija tłok, czyli uzyskuje się minimalną 
kalibrację. Charakterystyka amortyzato-
ra przy zamknięciu i otwarciu bypassu 
podczas ściskania i rozciągania przed-
stawiona została na załączonym wykre-
sie (rys. 2).

Gdy połączony z elektromagnesem 
trzpień znajdzie się w pozycji zamy-
kającej bypass, olej przechodzi przez 
tłok z prędkością odpowiadającą mak-
symalnej kalibracji (rys. 1), natomiast 
po całkowitym otwarciu bypassu olej 
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wać jej oryginalną średnicę zewnętrzną. 
Wewnątrz natomiast, w przypadku rury 
wykonanej ze stali, można bez przeszkód 
zastosować wewnętrzne gwintowanie 

W kolejnej fazie pracy dokonuje się 
przeróbki obudowy amortyzatora w celu 
umożliwienia jego ponownego zamknię-
cia. Można wykorzystać do tego różne roz-
wiązania odpowiednie do danej konstruk-
cji amortyzatora. Na przykład w amor-
tyzatorach stosowanych w niektórych 
modelach BMW, a wykonanych ze stopu 
lekkiego, zaleca się wykonanie gwintu ze-
wnętrznego i zamknięcia za pomocą na-
krętki gwintowanej wewnętrznie (rys. 5).

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

W amortyzatorach o in-
nym przeznaczeniu (na przy-
kład przednich w Audi A8 
D3) taki sposób zamknięcia 
jest nieodpowiedni, ponie-
waż obudowa musi mieścić 
się wewnątrz sprężyny po-
wietrznej, czyli należy zacho-

i zamknięcie tuleją z gwintem zewnętrz-
nym (rys. 6).

W innych przypadkach (Audi A8 D4), 
ze względu na wymóg zachowania ory-
ginalnej długości amortyzatora, stosuje 
się gwintowaną tuleję, którą należy umo-
cować poprzez spawanie do obudowy 
amortyzatora (rys. 7).

W zależności od przypadku można 
zamontować odrzutnik oleju podobny do 
oryginalnego, przymocowany do obudo-

Rys. 6
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niej nakrętki i śruby Emmetec (rys. 11). 
W drugim przypadku należy zmontować 
nowy zawór denny z odpowiednich ele-
mentów składowych Emmetec. 

Po skompletowaniu wszystkich w peł-
ni sprawnych, uporządkowanych i czy-
stych elementów amortyzatora (rys. 12) 
można przystąpić do ich montażu.

Może się zdarzyć, że nowy system za-
mykania posiada rozmiar osiowy większy 

wy poprzez krawędź umieszczoną w gór-
nej (rys. 8) lub dolnej części (rys. 9), albo 
typu Emmetec Top Gun (rys. 10) do za-
montowania wraz z oringiem.

Także prowadnicę można pozosta-
wić w wersji oryginalnej lub przerobić ją 
dla dostosowania do nowego odrzutnika 
oleju. Przeróbki te sprowadzają się na 
przykład do wykonania podtoczenia dla 
pomieszczenia oringa lub nowych kana-
łów umożliwiających przepływ oleju pod 
odrzutnikiem.

Wymiana elementów
Jeśli zawór denny jest zabrudzony lub zbyt 
łatwo w porównaniu z tłokiem otwiera 

tego problemu zaleca się, jeśli jest to 
możliwe, wymianę oryginalnego ogra-
nicznika na nowy, wybrany z katalogu 
Emmetec. Powinien on być umieszczony 
bliżej tłoka. Jeśli nie ma takiej możliwo-
ści, pozostaje: 
	użycie krótszej (w rozprężeniu) sprę-

żyny ogranicznika, 
	skrócenie zatyczki ogranicznika lub jej 

wymiana na nową. 

Odradza się skracanie sprężyny ogra-
nicznika, gdyż istnieje ryzyko, że amor-
tyzator będzie źle działał i pracował ha-
łaśliwie.

Po zakończeniu montażu należy 
zwiększyć ciśnienie we wnętrzu amor-
tyzatora za pomocą sprężarki, np. Em-
metec 93-100 (rys. 13). W ten sposób 
zapobiega się przenikaniu oleju do we-
wnętrznego cylindra i zakłóceniom pracy 

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

się w fazie ściskania, należy go albo 
dokładnie wyczyścić, albo wymienić 
na nowy. W pierwszym wypadku 
konieczne jest usunięcie środkowe-
go nitu na tokarce, rozmontowanie 
zaworu, jego wyczyszczenie i po-
nowny montaż z użyciem odpowied-

od oryginalnego i z tego powodu ogra-
nicza rozciąganie amortyzatora (wycią-
ganie tłoczyska). Powoduje to zbyt silne 
wstępne obciążenie wewnętrznej sprę-
żyny ogranicznika, zewnętrznej sprężyny 
zawieszenia, a także nadmiernie ograni-
czone ich rozprężanie. Dla rozwiązania 

zaworów, objawiającym się głośnym ich 
działaniem.

Więcej informacji można uzyskać na  
www.emmetec.com lub www.orpav.com. 
Tam też dokonuje się zapisów na kurs 
przygotowawczy, bezpłatny dla naszych 
Czytelników.                                       n

Rys. 12

Rys. 13

Dwumasowe koła zamachowe to 
większy komfort jazdy dzięki mniej-
szym drganiom układu napędowe-
go i niższe zużycie paliwa (wolniej-
sze obroty biegu jałowego silnika). 
Niestety, tłumiki skrętne znajdujące 
się w dwumasowym kole zama-
chowym często ulegają uszkodze-
niu i wtedy nie tylko element ten 
przestaje spełniać swoje zadanie, 
ale także każdemu dodaniu i pusz-
czeniu pedału gazu towarzyszy iry-
tujący stuk. Dodatkowo, niesprawna 
„dwumasa” może spowodować 
uszkodzenie skrzyni biegów. 
Opatentowany przez Valeo ze-
staw konwertujący K4P nie tylko 
jest konkurencyjnym cenowo za-
miennikiem dwumasowego koła 

zamachowego, ale dzięki kunsztowi 
inżynierów Valeo – na co dzień two-
rzących rozwiązania dla wiodących 
producentów samochodowych – 
doskonale spełnia funkcję „dwu-
masy”, charakteryzując się przy 
tym znacznie większą trwałością. 
Zobacz jak to działa. 

Po zamontowaniu zestawu K4P sa-
mochód będzie zużywał dokładnie 
tyle samo paliwa, a drgania w ukła-
dzie napędowym będą tylko mini-
malnie większe. Tłumiki drgań zasto-
sowane w tarczy sprzęgła K4P mają 
tak dużą trwałość, że nie trzeba bę-
dzie jej wymienić przed naturalnym 
zużyciem materiału ciernego tarczy. 
Dlatego zestawy Valeo K4P, de-
dykowane do konkretnych modeli 
aut i wersji silnikowych to idealne 
rozwiązanie dla pojazdów kilkulet-
nich i starszych, które generują duże 
przebiegi. W odróżnieniu od dwuma-
sowego koła zamachowego, zesta-
wy K4P nie są wrażliwe na styl jazdy 
kierowcy. Wystarczy zamontować 
i cieszyć się pełnią osiągów auta.

Padła „dwumasa”? 
Jest tańsze 
i lepsze rozwiązanie!
Sztywne koło zamachowe Tarcza sprzęgła K4P Tłumiki drgań dwumasowego koła 

zamachowego, przegrzewające się od tarcia 
o prowadnice i od kontaktu z rozgrzaną 
powierzchnią roboczą - cierną koła

Łożysko koła dwumasowego – słaby punkt 
tego rozwiązania

Tłumiki drgań specjalnie zaprojektowane 
dla tarczy K4P i odizolowane termicznie 
od tarczy sprzęgła

Pozbawione awaryjnego łożyska 
na połączeniu z wałem napędowym

Zestaw Valeo K4P Dwumasowe 
koło zamachowe

Dwumasowe koła zamachowe to 
większy komfort jazdy dzięki mniej-
szym drganiom układu napędowe-
go i niższe zużycie paliwa (wolniej-
sze obroty biegu jałowego silnika). 
Niestety, tłumiki skrętne znajdujące 
się w dwumasowym kole zama-
chowym często ulegają uszkodze-
niu i wtedy nie tylko element ten 
przestaje spełniać swoje zadanie, 
ale także każdemu dodaniu i pusz-
czeniu pedału gazu towarzyszy iry-
tujący stuk. Dodatkowo, niesprawna 
„dwumasa” może spowodować 
uszkodzenie skrzyni biegów. 
Opatentowany przez Valeo ze-
staw konwertujący K4P nie tylko 
jest konkurencyjnym cenowo za-
miennikiem dwumasowego koła 

zamachowego, ale dzięki kunsztowi 
inżynierów Valeo – na co dzień two-
rzących rozwiązania dla wiodących 
producentów samochodowych – 
doskonale spełnia funkcję „dwu-
masy”, charakteryzując się przy 
tym znacznie większą trwałością. 
Zobacz jak to działa. 

Po zamontowaniu zestawu K4P sa-
mochód będzie zużywał dokładnie 
tyle samo paliwa, a drgania w ukła-
dzie napędowym będą tylko mini-
malnie większe. Tłumiki drgań zasto-
sowane w tarczy sprzęgła K4P mają 
tak dużą trwałość, że nie trzeba bę-
dzie jej wymienić przed naturalnym 
zużyciem materiału ciernego tarczy. 
Dlatego zestawy Valeo K4P, de-
dykowane do konkretnych modeli 
aut i wersji silnikowych to idealne 
rozwiązanie dla pojazdów kilkulet-
nich i starszych, które generują duże 
przebiegi. W odróżnieniu od dwuma-
sowego koła zamachowego, zesta-
wy K4P nie są wrażliwe na styl jazdy 
kierowcy. Wystarczy zamontować 
i cieszyć się pełnią osiągów auta.

Padła „dwumasa”? 
Jest tańsze 
i lepsze rozwiązanie!
Sztywne koło zamachowe Tarcza sprzęgła K4P Tłumiki drgań dwumasowego koła 

zamachowego, przegrzewające się od tarcia 
o prowadnice i od kontaktu z rozgrzaną 
powierzchnią roboczą - cierną koła

Łożysko koła dwumasowego – słaby punkt 
tego rozwiązania

Tłumiki drgań specjalnie zaprojektowane 
dla tarczy K4P i odizolowane termicznie 
od tarczy sprzęgła

Pozbawione awaryjnego łożyska 
na połączeniu z wałem napędowym

Zestaw Valeo K4P Dwumasowe 
koło zamachowe

Dwumasowe koła zamachowe to więk-
szy komfort jazdy dzięki mniejszym 
drganiom układu napędowego i niższe 
zużycie paliwa (wolniejsze obroty biegu 
jałowego silnika). Niestety, tłumiki skręt-
ne znajdujące się w dwumasowym kole 
zamachowym często ulegają uszkodze-
niu i wtedy nie tylko element ten prze-
staje spełniać swoje zadanie, ale także 
każdemu dodaniu i puszczeniu pedału 
gazu towarzyszy irytujący stuk. Dodat-
kowo, niesprawna „dwumasa” może 
spowodować uszkodzenie skrzyni bie-
gów. 

Opatentowany przez Valeo zestaw 
konwertujący K4P nie tylko jest konku-
rencyjnym cenowo zamiennikiem dwu-
masowego koła zamachowego, ale 

dzięki kunsztowi inżynierów Valeo – na 
co dzień tworzących rozwiązania dla 
wiodących producentów samochodo-
wych – doskonale spełnia funkcję „dwu-
masy”, charakteryzując się przy tym 
znacznie większą trwałością. Zobacz 
jak to działa. 

Po zamontowaniu zestawu K4P sa-
mochód będzie zużywał dokładnie 
tyle samo paliwa, a drgania w układzie 
napędowym będą tylko minimalnie 
większe. Tłumiki drgań zastosowane  
w tarczy sprzęgła K4P mają tak dużą 
trwałość, że nie trzeba będzie jej wymie-
nić przed naturalnym zużyciem materia-
łu ciernego tarczy. 

Dlatego zestawy Valeo K4P, dedyko-
wane do konkretnych modeli aut i wersji 
silnikowych to idealne rozwiązanie dla 
pojazdów kilkuletnich i starszych, które 
generują duże przebiegi. W odróżnieniu 
od dwumasowego koła zamachowe-
go, zestawy K4P nie są wrażliwe na styl 
jazdy kierowcy. Wystarczy zamontować  
i cieszyć się pełnią osiągów auta.

Dwumasowe koła zamachowe to 
większy komfort jazdy dzięki mniej-
szym drganiom układu napędowe-
go i niższe zużycie paliwa (wolniej-
sze obroty biegu jałowego silnika). 
Niestety, tłumiki skrętne znajdujące 
się w dwumasowym kole zama-
chowym często ulegają uszkodze-
niu i wtedy nie tylko element ten 
przestaje spełniać swoje zadanie, 
ale także każdemu dodaniu i pusz-
czeniu pedału gazu towarzyszy iry-
tujący stuk. Dodatkowo, niesprawna 
„dwumasa” może spowodować 
uszkodzenie skrzyni biegów. 
Opatentowany przez Valeo ze-
staw konwertujący K4P nie tylko 
jest konkurencyjnym cenowo za-
miennikiem dwumasowego koła 

zamachowego, ale dzięki kunsztowi 
inżynierów Valeo – na co dzień two-
rzących rozwiązania dla wiodących 
producentów samochodowych – 
doskonale spełnia funkcję „dwu-
masy”, charakteryzując się przy 
tym znacznie większą trwałością. 
Zobacz jak to działa. 

Po zamontowaniu zestawu K4P sa-
mochód będzie zużywał dokładnie 
tyle samo paliwa, a drgania w ukła-
dzie napędowym będą tylko mini-
malnie większe. Tłumiki drgań zasto-
sowane w tarczy sprzęgła K4P mają 
tak dużą trwałość, że nie trzeba bę-
dzie jej wymienić przed naturalnym 
zużyciem materiału ciernego tarczy. 
Dlatego zestawy Valeo K4P, de-
dykowane do konkretnych modeli 
aut i wersji silnikowych to idealne 
rozwiązanie dla pojazdów kilkulet-
nich i starszych, które generują duże 
przebiegi. W odróżnieniu od dwuma-
sowego koła zamachowego, zesta-
wy K4P nie są wrażliwe na styl jazdy 
kierowcy. Wystarczy zamontować 
i cieszyć się pełnią osiągów auta.

Padła „dwumasa”? 
Jest tańsze 
i lepsze rozwiązanie!
Sztywne koło zamachowe Tarcza sprzęgła K4P Tłumiki drgań dwumasowego koła 

zamachowego, przegrzewające się od tarcia 
o prowadnice i od kontaktu z rozgrzaną 
powierzchnią roboczą - cierną koła

Łożysko koła dwumasowego – słaby punkt 
tego rozwiązania

Tłumiki drgań specjalnie zaprojektowane 
dla tarczy K4P i odizolowane termicznie 
od tarczy sprzęgła

Pozbawione awaryjnego łożyska 
na połączeniu z wałem napędowym

Zestaw Valeo K4P Dwumasowe 
koło zamachowe
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Optymalny wybór montażownicy
Zenon Majkut
Wimad

Urządzenia do demontażu i montażu kół 
samochodów osobowych, dostawczych  
i SUV są projektowane adekwatnie do 
aktu alnej struktury rozmiarów opon 
sto sowanych fabrycznie w tego rodzaju 
pojazdach

o konstrukcji innej niż standardowa nie 
przekraczał 10%. W biznesowym planie 
ogólnego serwisu ogumienia można więc 
było bez szczególnej szkody te kategorie 
klientów pominąć. 

Obecnie w związku ze wzrostem 
rozmiarów obręczy zmieniła się także 
techno logia ich produkcji. Felgi o rozmia
rze powyżej 16” są najczęściej wykony
wane ze stopów lekkich, co sprawia, że 
montaż i demontaż opon musi się od
bywać bez kontaktu łyżki z powierzchnią 
metalu. Dodatkowym utrudnieniem stały 
się zawory z czujnikami ciśnienia, komu
nikujące się  bezprzewodowo z kompute
rem samochodu. 

Wymienione innowacje w ostatnich 
latach upowszechniają się wręcz lawi
nowo. 

Parametry wymiarowe i funkcje
Montażownica spełniająca w zadowala
jącym stopniu wymogi współczesnego 
rynku usługowego powinna umożliwiać 
demontaż i montaż kół o zewnętrznej 
średnicy 3650” (9141270 mm). Sze
rokość obsługiwanego koła to co naj
mniej 13”. Zakres średnic obręczy mo
cowanych na obrotowych wrzecionach 
powinien generalnie obejmować 1230”, 
a nawet do 34”, a w przypadku modeli 
z mocowaniem koła na stole: 1020”, 
a nawet 1224”. 

Warunkom tym mogą odpowiadać 
różne konstrukcje montażownic, ale prak
tyczne znaczenie mają w tym wypadku 
nie tylko parametry wymiarowe, lecz 
także, a może nawet przede wszystkim, 
sposób realizowania podstawowych funk
cji. W tym zakresie produkowane współ  
cześnie montażownice różnią się moco
waniem koła w maszynie, które może się 
odbywać za pomocą poziomego, obroto
wego stołu z czterema szczękami chwy
tającymi stalową obręcz od wewnątrz, 
aluminiową zaś od zewnątrz, albo z wy
korzystaniem mechanicznego lub pneu
matycznego uchwytu centralnego, współ
pracującego ze środkowym otworem ob



ręczy. Pierwszy z tych rodzajów mocowa
nia uchodzi za bardziej uniwersalny. 

Montażownice można też dzielić we
dług rodzaju zastosowanego zbijaka, czy
li urządzenia oddzielającego obrzeże opo
ny od obręczy. Najprostsze i najszybsze 
w obsłudze standardowych kół są zbijaki 
lemieszowe. Przy napędzie pneumatycz
nym osiągają one siłę docisku do 3,5 t, 
co jest niewątpliwie ich zaletą, choć może 
również powodować uszkodzenia opony 
lub obręczy. Podczas pracy z ogumieniem 
o bardzo niskich profilach (np. 25, 30) 
właściwe umieszczenie i prowadzenie 
zbijaka lemieszowego jest bardzo trudne. 
Dlatego pojawiły się zbijaki rolkowe (ta
lerzowe) napędzane pneumatycznie lub 
hydraulicznie. Odłączają one oponę od 
obręczy łagodniej i bardziej precyzyjnie. 
W niektórych, droższych montażowni
cach stosuje się zarówno zbijak lemie
szowy, jak i rolkowy, używane zamiennie 
w zależności od potrzeb. 

Trzeci podział konstrukcyjny monta
żownic dotyczy koncepcji stopki mon
tażowej. Może ona być elementem po
jedynczym lub występować w zespole 
kilku alternatywnie wykorzystywanych 
stopek. W niektórych konstrukcjach 

niskoprofilowe jest generalnie znacznie 
sztywniejsze od standardowego o pro
filach 5080. Analogiczne, choć nieco 
odmienne wymogi sprzętowe dotyczą 
opon run flat, umożliwiających kontynu
owanie jazdy po utracie ciśnienia powie
trza w kole. Szczególne cechy urządzeń 
montażowych wiążą się też w sposób 
oczywisty z obsługą kół o dużych roz
miarach (20” i więcej) oraz masach 
uzasadniających korzystanie z podnośni
ków przy mocowaniu koła na wrzecionie  
maszyny.

W modelach samochodów produ
kowanych do roku 1996 odsetek opon 

Można więc powiedzieć, iż o asortymen
cie maszyn będących tematem tego arty
kułu decydują producenci samochodów, 
ponieważ to oni dobierają określone roz
miary kół, projektują różne ich systemy 
dodatkowe oraz wyznaczają warunki 
technicznej obsługi. Konsekwencją tego 
staje się wybór konkretnego wyposażenia 
warsztatowego odpowiadającego zmie
niającym się potrzebom rynku.  

Na przykład obsługa opon o niskim 
profilu (45 i poniżej) oznacza potrzebę 
stosowania montażownic o wzmocnionej 
konstrukcji i ze specjalnymi procedura
mi montażowymi, ponieważ ogumienie 

stopka działa wyłącznie wraz z kontro
lowaną przez operatora łyżką montażo
wą, a w innych funkcjonuje bez łyżki, co 
umożliwia jej wykorzystywanie do pracy 
automatycznej.

Próba kategoryzacji 
dostępnego sprzętu 
Różne konfiguracje, choćby tylko tych 
wyżej wymienionych rozwiązań, a tak
że ich techniczna ewolucja – pozwalają 
konstruować bardzo zróżnicowane mo
dele montażownic. Dla ułatwienia ich 
doboru do konkretnych, indywidualnych 
potrzeb i możliwości użytkowników po
zwalam sobie w tym artykule wprowadzić 
podział dostępnych dziś montażownic na 
odrębne kategorie według ich praktycznej 
przydatności. 

Proponuję tych kategorii aż 11, aby 
objęły one wszystkie typy montażownic 
od najstarszych i najtańszych, dość pry
mitywnych rozwiązań – po nowoczesne 
automatyczne. O ich zaliczaniu do po
szczególnych kategorii decydowały: kon
strukcja mechaniczna (schemat kinema
tyczny), sposób mocowania serwisowa
nego koła, zakres obsługiwanych średnic 
obręczy, rodzaj napędu, metoda od
spajania stopki opony od obręczy, tech
nika przekładania stopki przez krawędź 
obręczy podczas demontażu i  montażu. 
Poza tymi kategoriami znalazło się roz
wiązanie najstarsze i najbardziej uniwer
salne, czyli komplet łyżek montażowych.

Proponowane kategorie

I Tzw. karuzela – najstarsza, choć 
wciąż jeszcze produkowana konstruk

cja montażownicy, w której koło po od
spojeniu stopek (np. siłownikiem pneu
matycznym lub dźwigniowym) osadza 
się na pionowym wrzecionie (słupie) 
i długą łyżką montażową z  odpowied
nio profilowanym końcem ściąga oponę 
z obręczy o maksymalnej średnicy do 
20”. Pracownik wykonujący tę operację 
obchodzi zamocowane koło, opierając 
łyżkę o wrzeciono. 

II  Przy bardziej zaawansowanej wer
sji tego rozwiązania (np. marki Bu

tler Hammer) pracownik trzyma łyżkę 
w jednym miejscu, a obraca się koło 
napędzane pneumatycznie. W tej maszy
nie można stosować ramię ze stopką do  Procentowy udział opon nietypowych w samochodach z lat 1990-2013

Obrotowy stół montażownicy

Montażownica ręczna typu 
„karuzela” (Kat. I)

Montażownica ręczna  
z pneumatycznym napędem 
wrzeciona (Kat. II)

Centralny uchwyt wrzeciona  
montażownicy

opony o niskim profilu (<45%)

opony run-flat

koła o dużym rozmiarze

koła ciężkie

obsługi kół z obręczami ze stopów lek
kich. Wykonywany nią demontaż prze
biega najszybciej. 

III Montażownica z poziomym stołem 
i 4 lub 3szczękowym uchwytem 

krawędzi obręczy oraz stopką monta
żową  współpracującą z łyżką. Możliwy 
jest przesuw stopki w pionie  i odchyla
nie ramienia montażowego na zawiasie 
w bok. Maksymalny zakres średnic ob
sługiwanych obręczy wynosi tu 19” przy 
mocowaniu zewnętrznym i 22” przy mo 
cowaniu wewnętrznym. Standardowe 
wyposażenie stanowi pneumatyczny zbi
jak lemieszowy. Obrót stołu napędzany 
jest elektrycznie. Do kategorii tej należą 
modele: Corghi A2000, Hofmann Monty 
1270, Hofmann Megamount 303, Hun
ter TCX50, Sice S40. 

IV  Modele różniące się od zalicza
nych do poprzedniej kategorii usy

tuowaniem punktu kontaktu narzędzia 
montażowego z kołem (na wprost opera
tora) oraz zamianą zawiasu ramienia na 
jego przesuw poziomy. Przykłady takich 
produktów: Corghi A2015, Hofmann  
Megamount 603, Hunter TCX 525, Mon
dolfo Ferro AS933, Unitrol Janka. 
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albo zakup dwu maszyn do całkowicie 
odmiennych rodzajów kół,  np. UHP 
i motocyklowych. Podstawą decyzji nie 
może być sama cena danego rozwią-
zania, gdyż niski jej poziom nie wróży 
zwykle niczego dobrego.                    n

szowym. Wszystkie jej mechanizmy na-
pędzane są pneumatycznie. Maksymal-
na średnica obręczy: 26”. Do kategorii 
tej należą: Butler Powerspeed i Hunter  
TC 3300. 

VIII Wersja poprzedniej odmiany, 
reprezentowana przez mode-

le Mondolfo Ferro Fox Robofit i Hunter 
TC 3700, różniąca się zastosowaniem 
dodatkowych talerzowo-rolkowych zbija-
ków pneumatyczno-hydraulicznych, co 
pozwala obsługiwać obręcze o średni-
cach do 30”. 

IX Montażownica bez stołu z napę-
dzanym elektrycznie uchwytem 

centralnym typu „wrzeciono”. Maksymal-
ny rozmiar obsługiwanych obręczy 34” 
uzyskuje się dzięki stopce bezłyżkowej 
z „rewolwerowym” systemem wymiany 
końcówek, który porusza się w pionie 
po słupie zastępującym tradycyjne ramię  
i w poziomie – po prowadnicach łoża. 
W wyposażeniu: ramiona pomocnicze 
do opon „twardych” i niskoprofilowych, 
zbijaki rolkowe z napędem pneumatycz-
no-hydraulicznym umieszczone w słupie. 
Przykłady: Mondolfo Ferro Raptor i Hun-
ter TCX 3000, TC 3900. 

X Modele Corghi Artiglio Master 
i Hofmann Monty Quadriga różnią-

ce się od urządzeń poprzedniej kategorii 
automatyką synchronizującą operacje 
montażu i demontażu ze średnicą ob-

Praktyczne natomiast znaczenie ma 
automatyzacja zmniejszająca liczbę 
czynności absorbujących uwagę operato-
ra. Kwestię tę prezentuje załączona tabe-
la. Zaletą urządzeń zautomatyzowanych 
są również mniejsze wymagania dotyczą-
ce umiejętności, kwalifikacji i fizycznej 
sprawności obsługujących je osób. Trze-
ba też pamiętać, że im więcej automatyki 
w maszynie, tym mniej męcząca jest pra-
ca w wymiarze całodziennym, szczegól-
nie w tzw. sezonie. 

Z powyższych uwag nie należy wy-
ciągać wniosku, że optymalnym wypo-
sażeniem każdego serwisu ogumienia 
jest maszyna maksymalnie zautomaty-
zowana. Czasem wystarczy od powiednie 
doposażenie tradycyjnej montażownicy 

sługiwanej obręczy oraz umożliwiającą 
zdalne kontrolowanie procesu przez 
operatora. 

XI Najbardziej zaawansowana kate-
goria obejmująca montażownice 

Butler A.Concert 4 oraz Hunter Revolu-
tion. Wykorzystuje koncepcję uchwytu 
centralnego. Zastosowany komputer 
sterujący zarządza w pełni demontażem 
i montażem koła. Po wyborze trybu au-
tomatycznego operator wprowadza tylko 
dane obsługiwanego koła i ustawia górną 
rolkę przed krawędzią obręczy oraz zawór 
koła w pozycji startowej (ze względu na 
TPMS). 

Kryteria dodatkowe
Podział na jedenaście klas maszyn do 
montażu i demontażu kół ułatwia opty-
malny wybór modelu, jeśli zwrócimy też 
uwagę na kilka dodatkowych informacji. 
Nie warto przy tym kierować się lanso-
wanym przez niektórych producentów 
podziałem na montażownice półauto-
matyczne i automatyczne. Żadna auto-
matyzacja nie zwalnia bowiem operatora 
od świadomego udziału w kolejnych eta-
pach pracy, a jego jednostkowy wysiłek 
fizyczny zmniejsza tylko w minimalnym 
stopniu. O wiele bardziej pomocne są 
pod tym względem podnośniki umiesz-
czające koła na stole lub na wrzecionie 
maszyny. Fo
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Konstrukcja z elektrycznie 
napędzanym stołem i pneu
matycznym zbijakiem lemieszo
wym (kat. III)

Montażownica z ramieniem 
przesuwnym zamiast zawiaso
wego (kat. IV)

Konstrukcja montażownicy dająca 
się przystosowywać do obsługi  
opon niskoprofilowych lub RunFlat 
(kat. V)

Montażownica ze stopką typu bez
łyżkowego (kat. VI)

Model z uchwytem centralnym typu 
„tulipan” (kat. VII)

Urządzenie z uchwytem tulipano
wym i zbijakiem rolkowym (kat. VIII) 

Montażownica z uchwytem wrze
cionowym, zbijakiem rolkowym  
i wyposażeniem do opon nisko
profilowych oraz RunFlat (kat. IX) 

Konstrukcja montażownicy  
z częściową automatyzacją funkcji 
(kat. X)

Montażownica wykonująca de
montaż i montaż koła całkowicie 
automatycznie (kat. XI)

V Odmiana konstrukcyjna poprzednie-
go rozwiązania różniąca się od nie-

go przesuwem stopki montażowej (często 
wymiennej) w poziomie i w pionie oraz  
ramieniem montażowym odchylanym do 
tyłu lub z kolumną obracaną w bok. Mak-
symalny zakres średnic obsługiwanych 
obręczy: 22” przy mocowaniu zewnętrz-
nym lub 24”, a niekiedy nawet 27” przy 
mocowaniu wewnętrznym. Istotną różni-
cę stanowi też wyposażenie w dodatkowe 
ramiona pomocnicze (prawe i lewe) do 
pracy z oponami niskoprofilowymi lub 
run flat, jak w modelach: Corghi A2020, 
Giuliano S233FP, Hofmann Megamount 
703XL, Hunter TCX 56, Sice S45, Uni-
trol Janka KK. 

VIMontażownice z poziomym sto-
łem o regulowanej wysokości, 

4-szczękowym uchwytem krawędzi obrę-
czy oraz ze sztywną stopką montażową 
typu bezłyżkowego, dającą się przesuwać 
w poziomie i w pionie. Maksymalna śred-
nica obsługiwanych obręczy wynosi 24” 
przy mocowaniu zewnętrznym i 28-30” 
przy mocowaniu wewnętrznym. Przy-
kłady konkretnych konstrukcji to Corghi 
A2025LL i Hunter TCX 57. 

VII Konstrukcja z uchwytem cen-
tralnym typu „tulipan” zamiast 

klasycznego stołu, nieblokowaną łyż-
kową stopką montażową, łamanym 
ramieniem i bocznym zbijakiem lemie-

Przy montażownicy tradycyjnej
Zbijanie opony lemieszem
1. Omiń czujniki TPMS
2. Ustaw kąt położenia lemiesza
3. Chroń obręcz przed uszkodzeniem

Zaciskanie/mocowanie opony
4. Mocuj wewnętrznie lub zewnętrznie
5. Użyj ochraniaczy szczęk jeśli potrzeba
6. Ustaw szczęki do rozmiaru koła

Demontaż opony
7. Ustaw głowicę mocującą
8. Omiń czujniki TPSM
9. Użyj ochraniaczy łyżki, jeśli potrzeba
10. Poluzuj ponownie dolną stopkę opony

Montaż opony
11. Ustaw głowicę mocującą
12. Użyj dolnej/górnej głowicy mocującej
13. Omiń czujniki TPSM
14. Użyj ramion, jeśli potrzeba
15. Obróć oponę z obręczą

Pompowanie
16. Napompuj oponę i sprawdź ciśnienie
17. Powtórz czynność, jeśli potrzeba

Przy montażownicy automatycznej
1. Wybierz rozmiar stożka dociskowego
2. Podaj dane o położeniu czujników TPSM
3. Użyj ramion, jeśli potrzeba
4. Podaj ciśnienie docelowe napompowania opony

Liczba czynności operatora niezbędnych 
w jednym cyklu pracy montażownicy kla
sycznej i automatycznej
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Nowości na rynku Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl

samochodów. Wśród nowości 
są zarówno pozycje dostępne 
pojedynczo, jak i w gotowych 
do montażu zestawach.

Amortyzatory i sprężyny Bilstein
Do nowych referencji na-

leżą amortyzatory B4 (Re-
placement) przeznaczone do 
Citroëna C1, Peugeota 108 
i Toyoty Aygo, a także do For-
da Ecosport. Pojawiły się też 
sprężyny B3 do Audi A3, A6 
i A7, BMW serii 3, Chevrolet 
Captiva, Mercedes klasy C, 
Opel Antara i Movano, Re-
nault Master oraz VW Touran.

Amortyzatory z żółtej serii 
(Performance) pozwalają na 
zmianę charakterystyki zawie-
szenia w zakresie dopuszczo-
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Znalezienie właściwego kloc- 
ka hamulcowego do serwi-
sowej wymiany ułatwia mo-
bilna aplikacja Textar Brake-
book. Dzięki niej uzyskuje 
się błyskawiczny dostęp do 

całego katalogu części marki 
Textar. Rozszerzenie aplikacji 
o technologię skanowania 
cyfrowego pozwala dodatko-
wo na uzyskanie wszystkich 
niezbędnych informacji, jak 

specyfikacja techniczna, lista 
modeli samochodów, refe-
rencje OE i schemat monta-
żu. Trzeba tylko zeskanować 
kod kreskowy z opakowania 
jakiegokolwiek produktu tej 
marki. Z kolei dla szybkiego 
odnalezienia właściwej refe-
rencji klocka hamulcowego 
wystarczy zrobić zdjęcie zu-
żytego elementu, a aplikacja 
zidentyfikuje go na podsta-
wie kształtu. Otrzymamy 
wówczas numer katalogowy 
klocka Textar i wszystkie nie-
zbędne informacje potrzebne 
do jego montażu. 

Aplikacja Textar Brakebook 
Najnowsza wersja Textar 

Brakebook prezentuje też 
ulepszony, bardziej intuicyjny 
interfejs użytkownika z ła-
twiejszą nawigacją i bardziej 
zaawansowanymi funkcjami 
wyszukiwania pojazdu. Po-
zwala także na sprawny wy-
bór marek i modeli samocho-
dów. Aplikacja aktualizuje się 
automatycznie, dzięki czemu 
zawsze zapewnia najnow-
szy zasób informacji. Można 
z niej korzystać za pomocą 
urządzeń mobilnych z system 
Android lub iOS. 
textar.com

Do oferty firmy Bilstein do-
dano amortyzatory i sprężyny 
zawieszeń przeznaczone do 
pięćdziesięciu pięciu modeli 

Tester alternatorów Master Alt 
firmy Magneti Marelli można 
do końca kwietnia nabyć za 
2000 złotych netto. 

Urządzenie to służy do dia-
gnostyki obwodu ładowania 
w samochodach, w których 
napięcie ładowania jest za-
dawane przez komputerową 

Promocja Magneti Marelli
jednostkę sterującą (ECU). 
Przystawka nadaje się do 
sprawdzania alternatorów za-
montowanych w pojeździe lub 
na stole probierczym, a także 
do badania samych regulato-
rów przy użyciu standardowe-
go testera.
www.magnetimarelli-checkstar.pl

ChromaLamp jest źródłem 
światła LED, dającym się 
stosować podczas całego pro-
cesu renowacji lakierniczej, 
czyli do wykrywania wad la-
kierniczych, porównywania 
próbek kolorów, weryfikacji 
kolorystycznej albo do okre-
ślenia grubości ziarna. Umoż-
liwia dwa rodzaje oświetlenia: 
symulacją jasnego światła 
dziennego oraz blask zacho-
dzącego słońca. Lampa ma 

Lampa marki Cromax

trzy poziomy intensywności 
oświetlenia.
www.cromax.pl

Ta nowa lampa marki Standox 
pomaga w wykrywaniu zjawi-
ska metamerii, przy którym 
dwa kolory wydają się iden-
tyczne w oświetleniu warsz-
tatowym, a zupełnie różne 
w świetle dziennym. Prze-
mienna emisja tych dwóch 
rodzajów światła ułatwia więc 
wybór odpowiedniej receptu-
ry kolorystycznej. Standolux 
iQ umożliwia też korzystanie 
z trzech poziomów intensyw-
ności światła, dzięki czemu 
dobrze dostosowuje się do 

Standolux iQ

różnych odcieni kolorów, za-
pobiegając błędnemu ich do-
pasowaniu.
axaltacoatingsystems.com

Z tego diodowego urządzenia 
marki Spies Hecker można 
korzystać w trakcie całego 
procesu naprawy lakierniczej, 
począwszy od dopasowania 
koloru, poprzez ocenę szkody, 
aż po kontrolę świeżej war-
stwy lakieru w celu wykrycia 
ewentualnych jej wad. Imi-
towanie różnych warunków 
świetlnych oraz zmian inten-
sywności oświetlenia sprawia, 
że nawet niewielkie różnice 
kolorystyczne lakierów stają 
się widoczne. 

Wydajność energooszczęd-
nych diod LED można ustawić 
na jednym z trzech poziomów. 
Pierwszy zapewnia dokładne 

Lampa ColorSpot

porównanie jasnych lakie-
rów solidowych oraz lakierów 
z efektem. Drugi jest odpo-
wiedni dla średnich i jasnych 
lakierów z efektem, a trzeci – 
do ciemnych lakierów z efek-
tem. Duża żywotność baterii 
pozwala uniknąć częstego 
ładowania.
axaltacoatingsystems.com

Na polskim rynku debiutują 
oleje nowej marki, utworzonej 
w 1998 roku w Niemczech. 
Ich parametry przewyższają 
wymagania stawiane przez 
producentów samochodów 
w udzielanych olejom apro-
batach. Firmowy asortyment 
obejmuje następujące pro-
dukty:
	Bizol Green Oil 5W-30 – 

olej przeznaczony do sa-
mochodów poruszających 
się głównie w ruchu miej-
skim;

	Bizol Protect 0W-40 – 
optymalny w niskich tem-
peraturach (płynność do 
–42°C);

	Bizol Technology 5W-30 – 
do silników wyposażonych 
w filtry DPF, produkowa-
nych przez Volkswagena 

(przewyższa wymagania 
VW 504 00/507 00 w za-
kresie absorbcji sadzy, od-
porności na utlenianie, 
rozpuszczania osadów 
i ochrony silnika przed zu-
życiem);

	Bizol Allround 5W-30 
– z dodatkiem detergen-
tów czyszczących, któ-
re ułatwiają zachowanie 
optymalnej przepustowo-
ści kanałów olejowych 
i pomagają usuwać z nich 
osady zalegające po latach 
eksploatacji silnika.

Pod marką Bizol sprzeda-
wane są także oleje prze-
kładniowe, płyny chłodnicze 
i hamulcowe oraz dodatki  
do paliw i płynów eksploata-
cyjnych. 
www.bizol.pl

Oleje marki Bizol

nym przez producenta samo-
chodu. Wśród nich są referen-
cje B6-Sport i B8 do Audi A3, 
Peugeota 207 i Subaru WRX. 

Kolejna nowość to amorty-
zatory B8 5100, umożliwia-
jące zwiększenie prześwitu 
w SUV-ach i autach tereno-
wych (m.in. Toyota Land Cru-
iser). Nowością jest też wy-
czynowy zestaw Bilstein B12 
Pro-Kit ze sprężynami Eibach 
do BMW serii 6 z nadwoziem 
kabriolet (E64).
www.bilstein.com

Firma Felgeo oferuje komplet 
przyrządów marki CUB do 
pracy z czujnikami ciśnienia 
TPMS. W skład kompletu 
wchodzą:
	trzy klucze dynamome-

tryczne 1,35 Nm,  
2 Nm i 4 Nm;

	jeden ściągacz do 
usuwania gumowych 
uszczelek z zaworu TPMS;

	dwie nasadki (1 x 11 mm 
oraz 1 x 12 mm);

	jeden adapter do nasadek;
	dwa bity torx (1 x T10 

oraz 1 x T20);
	jeden wkrętak dynamo-

metryczny do wkładek 
sprężynowych 0,4 Nm;

Narzędzia do czujników TPMS

	jeden ściągacz do blokady 
TPMS oraz ustawiania 
kąta zaworu;

	jeden czterofunkcyjny 
przyrząd do odkręca-
nia nakrętek z zaworu 
i nakładania gumowych 
uszczelek.

felgeo.pl
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Nie po drodze, nie do pary...

W rzeczywistości czasy technicznego po-
stępu przeplatały się w dziejach z okre-
sami zupełnie irracjonalnego zastoju. Do-
tyczy to również komunikacji i transpor-
tu. Trudno dziś na przykład zrozumieć, 
dlaczego wynalazek szynowych torów 
przetrwał przez wiele stuleci wyłącznie 
w kopalnianych chodnikach, a na po-
wierzchnię ziemi wydobyło go dopiero 
pojawienie się parowego napędu pojaz-
dów. Koleje żelazne, bo o nich tu mowa, 
szybko oplotły gęstą siecią wszystkie 
cywilizowane rejony świata, łącząc ze 
sobą najodleglejsze krańce kontynentów, 
rozpełzając się bocznicami po przemysło-
wych dzielnicach miast.

Tam jednak, gdzie kolej dotrzeć nie 
zdążyła w epoce swej najszybszej eks-
pansji, trzeba było do niej docierać za 
pomocą konnego transportu, jak przed 
kilkoma tysiącami lat. Systematycznie 
ulepszane silniki parowozów radziły so-
bie znakomicie z prowadzeniem cięż-
kich pociągów towarowych i pasażer-
skich ekspresów rozwijających zawrotne 
prędkości, a równocześnie nie dawały 
się z sensownym pożytkiem zaprzęgać 
zamiast koni do furmanek i bryczek. 
Odnotowane w tamtym okresie efeme-
ryczne konstrukcje parowych powozów, 
ciężarówek i omnibusów stanowiły jedy-
nie wyjątki potwierdzające niesprzyjającą 
im regułę.

Dlaczego nie odniosły powszechne-
go sukcesu? Różne podawano potem 
powody, lecz prawdziwie ważny wydaje 
się dziś ten tylko, że płoszyły konie, co 
uchodziło wówczas za najgroźniejsze 
drogowe nieszczęście. Mniej wiarygodne 
są bowiem wyjaśnienia, iż oprócz kierow-
cy wymagały zatrudnienia dodatkowego 
palacza, a także dość długiego czasu 
od rozpalenia pod kotłem do uzyskania 
wystarczającego ciśnienia pary. Z takimi 
kłopotami i kosztami nikt się wtedy nie 
liczył.

Historię różnych dzie-
dzin techniki zwykło 
się przedstawiać jako 
konsekwentny rozwój 
konstrukcji i techno-
logii od prymitywnych 
początków do niemal 
pełnej doskonałości. 
Jest to chyba nadmier-
ne jej uproszczenie

Pierwszy pojazd parowy skonstruowany w 1769 roku przez Nicolasa Josepha 
Cugnota miał służyć armii francuskiej do przewożenia ciężkich ładunków. 
Udźwig tego trójkołowca wynosił 4 tony, a osiągana prędkość 4 km/godz. 
Pojazd okazał się jednak zbyt awaryjny

rekord prędkości 
(205 km/godz.)  

z 1906 r. uzyskany 
przez Freda Mar-

riotta na pojeździe 
braci stanleyów  
nie został pobity 

przez 103 lata 

Omnibus parowy produkcji francuskiej  
z 1895 roku



Fo
t.

 i
.w

h
ee

ls
ag

e.
o

r
g

, t
u

r
k

c
eb

il
g

i.
c

o
m

, a
r

c
h

iw
u

m

Fo
t.

 L
iq

u
i 

M
o

ly
, N

is
se

n
s

FORMULARZ PRENUMERATY MIESIĘCZNIKA AUTONAPRAWA
Zamawiam	 ❏  11	kolejnych	wydań	w	cenie	61,50	zł	brutto	(w	tym	VAT	23%)	od	numeru	........................
	 ❏  6	kolejnych	wydań	w	cenie	43,05	zł	brutto	(w	tym	VAT	23%)	od	numeru	..........................
	 ❏  11	kolejnych	wydań	w	cenie	36,90	zł	brutto	w	prenumeracie	dla	szkół	(w	tym	VAT	23%)	od	numeru	........................

Czasopismo	jest	bezpłatne.	Cena	obejmuje	umieszczenie	prenumeratora	w	bazie	danych	i	realizację	wysyłek.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO (PŁATNIKA):																										❏  nowa	prenumerata																						❏  kontynuacja	prenumeraty

Nazwa	firmy	......................................................................................................................................................................................................................

NIP	(ewentualnie	PESEL)	...........................................	imię	i	nazwisko	zamawiającego	................................................................................................

ulica	i	numer	domu	...................................................................................	kod	pocztowy	...................	miejscowość	.....................................................

telefon	do	kontaktu	.................................,	e-mail	.................................................................................................

ADRES DO WYSYŁKI	(należy	podać,	jeśli	jest	inny	niż	podany	wyżej	adres	płatnika):

Odbiorca	...........................................................................................................................................................................................................................

ulica	i	numer	domu	..................................................................................	kod	pocztowy	...................	miejscowość	......................................................

Faktura	VAT	zostanie	dołączona	do	najbliższej	wysyłki	zamówionych	czasopism.	Upoważniam	Wydawnictwo	Technotransfer	do	wystawienia	faktury	VAT	bez	podpisu	od-
biorcy	oraz	umieszczenia	moich	danych	w	bazie	adresowej	wydawnictwa.

.......................................................																																																																																				....................................................................
                           data                                                                                                                                                        podpis               

Wypełniony	formularz	należy	przesłać	faksem	na	numer	71 343 35 41	lub	pocztą	na	adres	redakcji.	Prenumeratę	można	też	zamówić	ze	strony	
internetowej	www.e-autonaprawa.pl,	mailowo	autonaprawa@technotransfer.pl	oraz	tele	fonicznie	71	715	77	95	lub	71	715	77	98

• Chcesz otrzymywać wszystkie numery „Autonaprawy” – wykup abonament!
• Chcesz otrzymywać bezpłatnie wybrane egzemplarze  – wypełnij kupon  
   zgłoszeniowy na stronie www.e-autonaprawa.pl

Nowością w ofercie firmy Li-
qui Moly jest wszechstronny 
środek do konserwacji moto-
cykli i innych pojazdów me-
chanicznych. Preparat Multi 
Spray Plus 7 – neutralny 
wobec powłok lakierniczych 
– realizuje siedem zadań: 

Multi Spray Plus 7
wypieranie wilgoci, ochronę 
przed zwarciem elektrycz-
nym, pomoc przy odkręcaniu 
zardzewiałych śrub, smaro-
wanie współpracujących ze 
sobą elementów, ochronę 
przed korozją i utlenianiem, 
ochronę przed przymarza-

niem uszczelek gumowych 
oraz wyciszanie skrzypiących 
połączeń. Można go bezpiecz-
nie stosować do elementów 
wykonanych z plastiku, meta-
lu lub drewna. 

Jest dostępny w opako-
waniach aerozolowych o po-

jemności 300 (nr katalogo-
wy 3304) i 500 ml (numer 
katalogowy 3305). Skutecz-
ność środka potwierdził test 
laboratoryjny zlecony przez 
niemiecką redakcję miesięcz-
nika „Motocykl”.
liquimoly.pl

W lutowym wydaniu biuletynu 
Nissens News pojawiło się 55 
nowych referencji. W zakresie 
chłodzenia silnika oferta po-
szerzona została m.in. o chłod-
nice do modeli: Toyota Yaris 
(05-), Landcruiser (90-), Hi-
Ace (07-) oraz Camry (01-), 
Opel Agila (00-), Infinity 
EX25-35-37 (08-), Mazda 6 
(12-) i CX-5 (12-) z silnikiem 
2.2 D. Dostępne są też chłod-
nice do aut: Hyundai Santa 
Fe (10-), Hyundai Getz (02-), 
Ford Kuga (08-), Ford Focus 

Nowości Nissensa
(11-), Ford C-Max (10-), Che-
vrolet Lacetti (04-) i Chevrolet 
Camaro (10-) z jednostką na-
pędową 3.6i.

Nowe chłodnice oleju to 
produkty do samochodów: 
Land Rover Freelander (97-), 
Mercedes ML W164 (05-), 
Nissan Navara (05-), Opel 
Corsa C (00-), Range Ro-
ver Sport (05-), Toyota Auris 
(07-), Audi A8 (03-), BMW 5  
E60-E61 (03-), BMW X5 E53 
(00-) i Range Rover (02-)  
z silnikiem 4.4i.

Do grupy intercoolerów  
dołączyły referencje do: 
Hyundaia iX35 (09-), Land 
Rovera Defendera (98-),  
Mercedesa A W176 (12-), 
Mercedesa ML W163 (98-), 
Mercedesa ML W164 (05-) 
i Mercedesa V W639 (03-).

W zakresie klimatyzacji no-
wością są skraplacze do aut: 
Kia Carnival (06-), Nissan Al-
mera (11-) i Opel Vivaro (14-) 
oraz sprężarka klimatyzacji do 
Hyundaia Sonaty (14-).
www.nissens.com.pl
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NIE MOGĘ, 
JESTEM NA AKCJI...

POTRZEBUJĘ NA SZYBKO  
WYMIANĘ OLEJU, FILTRÓW, KLOCKÓW 

I SPRAWDZENIE KLIMY 

PAN DO WARSZTATU?

Wielkie przyspieszenie rozwoju sa-
mochodów parowych nadeszło, gdy już 
nań było za późno, czyli na przełomie XIX 
i XX wieku, u progu masowej motoryzacji 
spalinowej. To w tamtym okresie okazało 
się, że parę można wytwarzać bez pala-
cza, węgla i łopaty, że parowe pojazdy 
są w stanie wygrywać ze spalinowymi 
w wyścigach i rajdach, a nawet ustano-
wić długo utrzymujący się rekord pręd-
kości (amerykańska konstrukcja braci 
Stanleyów) wynoszący ponad 200 km/h.  
W 1925 roku powstał najbardziej za-
awansowany technicznie samochód pa-
rowy: Doble E-20. Jego silnik miał moc 
150 koni mechanicznych i rozwijał mo-

W 2009 roku Charles  
Burnett pobił rekord  
Freda Marriotta na ultra
nowoczesnym brytyjskim 
samochodzie parowym. 
Pojazd ten, nazywany  
„najszybszym czajnikiem  
na świecie”, osiągnął  
średnią prędkość  
225 km/godz. podczas prób 
w bazie Edwards Air Force 
w Kalifornii. Turbinowy 
silnik zasilany propanem 
korzystał z 12 kotłów 
służących do wytwarza
nia pary

ment obrotowy 1350 Nm. Obywał się 
przy tym bez jakiejkolwiek przekładni, 
a od zera do setki przyspieszał w pięć 
sekund! Później na podstawie tych do-
świadczeń wielokrotnie rozważano me-
chaniczne, ekonomiczne i ekologiczne 
zalety tego rodzaju napędu, ale już tylko 
teoretycznie i niezbyt profesjonalnie. 

Najnowsza realna konstrukcja po-
wstała w 2001 roku w koncernie VW 

i był nią zamontowany do samochodu 
Škoda Fabia trzycylindrowy silnik o mocy 
50 kW, korzystający z pary o ciśnieniu 
50 barów przy temperaturze 500° C, wy-
twarzanej przy faktycznie zerowej emi-
sji toksycznych spalin. Jego sprawność 
energetyczna wyniosła 23%, czyli o po-
łowę mniej od uzyskiwanej przez silniki 
spalinowe i to na razie sprawę przesądza.

Hubert Kwarta

Samochody parowe Doble. U dołu: Model E 
z 1925 roku

NO ZOBACZYMY, 
NIECH PAN WYŁĄCZY 

TEGO KOGUTA

akumulatory

opony Goodyear

płetwy stabilizujące
wylot pary

spadochrony

zawór pary

wloty powietrza

kotły parowe

5-punktowe pasy bezpieczeństwazbiornik 
wody

klatka bezpieczeństwa
drążek kierowniczy

hamulce tarczowe

zawieszenie

zbiorniki LPG

system wentylacji

system palników gazowych

przekładnia
turbina

system przeciwpożarowy
wylot spalin

kierowca



Bosch to największy na świecie producent kompletnych systemów hamulco wych 
stosowanych na wyposażeniu fabrycznym czołowych producentów samochodów.  
Firma Bosch wprowadzając jako pierwsza ABS, ESP czy wysokowęglowe tarcze hamul-
cowe wyznacza kierunki rozwoju w dziedzinie systemów hamulcowych. 
www.motobosch.pl
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